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Naše doba neutonula zcela v záplav laciných reprodukcí a ilu-

strovaných spis, nýbrž oblibuje si zase díla starých mistr a

grafická díla byla poznovu docenna aspo se strany umlc.
Dnes chápe se zase, že jednotlivé listy umlecké grafiky mají

hodnotu originálu, že nejsou pouhý surrogat mechanické repro-

dukce. V pvodních leptech, devorytech a litografiích jest osobitý vztah

umlcv, jest to jeho pímé dílo. Grafické umní, a již rozmnožováno pímo
umlcem, nebo dlníkem za dozoru umlcova, jest v každém svém otisku

pvodní. Má cenu malované kopie, provedené samým autorem pvodního
plátna. Umlec sám musí si desku pipraviti, sám provésti chemický proces

a sám asto dílo své otisknouti. Horliví sbratelé dobe znají cenu list ped
podpisem (avant la lettre), cenu list s podpisem (aprs la lettre) a posléze

cenu rzných stav (fetat) otisk. Porozumní umleckým listm grafickým

po stránce estetické a technické možno bráti za mítko kulturní vysplosti

národa. Podmínky ne všude byly stejn píznivé a velmi souvisí s rozvojem
ostatních umní výtvarných, k nimž grafika jako samostatné odvtví se

pipojuje.

Poátky moderní eské grafiky znamenají odpoutání její z podruí
iílustraních cíl a uvolnní od kopírování cizích vzor. Jest to povznesení
moderní grafiky na dílo umlecké od emeslné práce pedchdc. Tvrci
moderní grafiky musí býti naped umlci a potom grafiky. Vývoj reproduk-

ních method zatlail rytecká umní v pozadí, zdánliv zniil úmorné ry-

jectví, ale zárove pipravil píznivou pdu pro umlecký rozvoj moderní
grafiky. Staí poslední mdirytci a ocelorytci upadají v zapomenutí, jejich

pracná technika nahrazena fotomechanickou reprodukcí, která vynálezy
Husníkovými, Klíovými, dospívá netušeného rozmachu. I poslední sbor

devorytc Máa, Ziebiker, Patoka, Rous, Bartel ustupuje vítznému auto-

typu. Snadná rychlost a zdokonalené postihnutí subjektivních ton zrnem
autotypu ovládne naprosto illustraní pole a nejnovji vynálezem Merten-
sovým vytváí se reprodukce s jemností fotografie. Stará runí methoda
kombinace tisku z hloubky a typografie oživla tímto pokrokem. Rychlým
otáením válce rotaního jsme zahrnováni ist tištnými fotogravurami.

Moderní umlec však pokrauje v díle starých mistr, díve než jejich

myšlénky byly usurpovány tiskaem a tvoí své grafické listy se zájmem
pro techniku a vyjadovací methody. Doba moderní hledá a zkouší i nové
vyjadovací methody kombinaní. Od prostého leptu, suché jehly umlec
vychází a stoupá k oživení starých mezzotint, akvatint, devoezeb až k rz-
ným kombinacím. Vyjadování subjektivního pojímání má nadvládu nad
realistním kopírováním pedmtu. Dílo grafické jest rovnocenné ostatním
malíským technikám, ba mnohdy v uritých pípadech techniku šttce
pekonává výrazovou methodou.

Grafické umní nemá u nás posud náležitého pochopení, u nás ješt ne-
chápe se individualita grafického díla, které, teba i rozmnoženo, jest origi-

nálem a nikoliv reprodukní kopií.

Kdybych ml chronologicky omeziti vývoj moderní eské grafiky, navrátil

bych se k prvním pokusm v leptu J. Maáka. Jest prvním umleckým akvar-



fortistou dle novodobých názor. Své drobné destiky leptá s touže um-
leckou touhou a zanícením, jako tvoí své náladové uhlokresby. Poátky
grafické innosti Maákovy možno klásti do let šedesátých za jeho pobytu
ve Vídni. Tušíme, že jeho uitelem byl známý ocelorytec Jar. Leop. Schmidt,

s nímž byl v dvrném pátelském pomru. Všech zachovaných a Maákovi
piítaných lept ítáme nco ke 20 až 25 listm. Až na nkolik list, které

vyšly ve Vídeském albu umleckém, nebo jako prémie Umlecké Besedy,
jsou ostatní lepty rozmetány a ježto byly bez podpisu umlcova, jsou

mnohdy i nadobro ztraceny. Mnohé listy ze zachovaných mají stopy oprav
lužkou a oznaení pokus pro další leptání. Nejlepší z prvního období jest

»Hloub lesa«, list oznaený letopotem 1860 a podpisem pouze Julius

Tento list, jeden z prvních (ne-li vbec první) z vtších ploten Maákem
leptaných, nese již zcela charakter lyrického zobrazovatele pírody. Jest to

kus lesní samoty, prsek, oblíbený sujet i podstata dalších Maákových
lesních studií. Již v tomto list projevil své nadání kreslíské a svou lásku

k malebnosti pírody. Po technické stránce leptu Maák nikdy nedostihl

svých olejomaleb a uhlokreseb. Nedovedl plochu desky stejnomrn za-

leptati, takže lept dopadnul asto ploše, bez hloubky. Mnohá slepá místa
též ujímají na celkovém vzhledu leptu. Pod vlivem lept Wiliama Ungera,
technicky tak význaného, Maák tvoí vtší díla a posléze koní »Jelenem«,
který vydala Umlecká Beseda r. 1878. Zatím leptá adu desek vlastm'cli

komposic i dle cizích od Fr. Pausingera. Lepty postrádají sametové mkkosti
jeho uhlokreseb, mkkosti Maákovi tak vlastní. Pece však malebnost
svtelných efekt, charakteristické lopuchové listy, stíny jehlinatých
strom jsou podány s citem ostatních dl umlcových. Jistjší jest vždy,
když pedkresluje pro fotogravuru, kde mkkým koncem uhlu snadnji mže
nuancovati pítmí a polostín, než když tak iní hustou spletí ostrých árek
jehly leptací. Piítané mu lepty figuráln sotva vyšly z jeho ruky. Nejlepší
jsou i po technice leptací jeho drobné lepty, kde nebyl vázán velkou plo-

chou a nutnou hloubkou vtších stín i silnjších kontur. asto psobí
dojmem bezvadným a lehký dojem pln vyvolává zamýšlenou náladu.

Bohužel Maák cít snad svou technickou nemohoucnost, leptem se málo
zabýval. Když na to pesídlil do Prahy a pijal místo profesorské na ma-
líské akademii, pestává leptati tém úpln. Bylo škoda, že nepokraoval
v tomto odvtví své tvorby a že nezauoval své žáky grafickým umním.
Ukázal sice v soukromých hodinách základní principy technik, ale byl spíše

pelivým nabádatelem, než horlivým uitelem.
Nejvíce se u nho základm leptu nauil J. Bárta, který jest nejdéle pra-

cujícím eským grafikem ze žijících. Neomezuje se na pstování jediného

smru v grafice, všímá si nejen pírodních sujet, ale zvlášt rád se vrací

k portraitm, provedeným barevným leptem. Drobné hlaviky díví, s plným
pelem mládí, zaujímají nkolik jeho barevných lept, provedených s jem-
ným odstínním barev. Dtský portrait má v Bártovi po stránce grafické

nejlepšího interpreta. Hlavika dcerušky ministra Kaizla a dcerušky místo-

držitele knížete Thuna, jsou nejlepším toho dokladem. Jsou tištny prac-

ným zpsobem z jediné plotny, což má i vliv na jejich vzhled v otiscích,



které psobí dojmem anglických akvarel, pi tom však charakter jejich

graficky pln vystupuje v popedí. I portraity Dr. Srba, skladatele Ant. Dvo-
áka a nejnovji c. r. GoUera vrným vystižením staví grafické listy Bártovy
na místo pední. Bárta vrací se rád k sujetm svých oblíbených obraz.
Krajina »Ped bouí« byla jím provedena v barevném leptu. I v »Koupajících
hoších« jednobarevným leptem eší svtelný jas tpytícího se jezu a lesk

bílých tl na slunci. Bárta poíná sice od svého uitele, jde však dále,

k jednobarevnému tónu lesních zátiší Maákových lept pidává barvu,

nebo lepty Maákovy mly vzhled rytiny, která bývala tém vždy jedno-

barevná. Že u mistra a uitele Bárta nabyl v umleckém provedení mnoho
lyrického nazírání, jest zejmo z velikého leptu Panorama hradanské,
vydaného jako prémie Umlecké Besedy. V tomto list i v jednom menším
pohledu na Hradany vidíme zasmušilou náladu majestátního hradu a opu-
štnost msta malostranského. I volba setmlé atmosféry zaujme dojem
smutného rozjímání. Po technické stránce Bárta spojuje lineální lept

s jemnou akvatintou. U ostatních žák Maákových nelze tak dokázati

pímého impulsu ke grafickým pracem, jako u Bárty, který po svém mistru

ddí i jeho nástroje. Ze žák Maákových vznikla tém celá starší gene-
race krajináská.

Maákovský lyrism, sesílený dekorativním pojetím výsek krajinných,

dochází u A. Kalvody plného vyvení. Kalvoda penáší bízy, louky, strán,
údolíka, malované jasnými, svítivými barvami i do svých lept a litografií.

ICalvodovo umní, které je na plátnech pevážn koloristní a temperamentní,
dochází v leptech, které jsou spíše staršího data, klidu a vyrovnanosti. Sám
umlec neuznává mnohdy ve své emoci sanguinické klidnou hodnotu svých
lept. Lepty jeho jsou neetné, napoítal jsem všeho všudy asi trnácte
lept krajinek a biedermayerovských dam v parcích. Jeho postavy, vžd
odné v roucha doby minulé, znaí klid dob pežitých. Zdá se, jakoby
umlec jehlou penášel své dojmy hloubji v duši uložené za volné chvíle

zimní v kov a líil zažité nálady. Tím si také vysvtlíme jeho sklon k fanta-

stickým hradm a ruinám, pochmurn se dívajícím se strmých skal v tichá,

pustá údolí. Litografie vyznamenávají se vtší rafinovaností ve volb tech-

niky a v mnohém pevyšují lepty Jeho fantasie škrabací methodou na lito-

graickém kameni jsou ješt ponuejší a úsenjších linií. Jest škoda, že listu

Kalvodových litografií jest tak málo. Naše eská litografie vbec znan
pokulhává za vývojem akvafort; až na nepatrnou výjimku, naši umlci sou-

stavnji nekreslí na litografický kámen. Vytvoí nkolik list pokusných
a zase vracejí se ke šttci nebo k jehle. I Kalvodovy litografie pojímali jako

chvíle oddechu a jako pedtuchu dalších soustavnjších cykl a sérií.

Ze svého pvodního zamstnání lesnického pinesl Stanislav Lolek ve
své umlecké dílo pravou lásku a porozumní pro pírodu ve všech jejích

životních obmnách. Lyrismus lesních charakter pivábil jej do školy Ma-
ákovy, u kterého vytíbil své cítní pro krásu pírodních zjev i po stránce

malíské. Delší pobyt u Ottenfelda a v Mnichov u H. Wolfa zdokonalil jej

po stránce technické. U Wolfa nauil se též leptu. Lolek líí ve svých

leptech stejn projadovaných barevným cítním svých olejomaleb a guaší
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jednak podzimní žlutost padajících list, jednak obrací se ke studiu zve
a jejího života. Listy »íjící dank« a »TygT«, patí k vrcholnýn\ dílm
grafiky Lolkovy. Píliš subjektivní akcentování barevného tónu pevládající

v list »Železárny« ruší celkový dojem a v mnohém ubíjí koloristní ped-
nosti díve uvedených list.

Dvojdílné album lept Engelmullerových »Motivy eské« a »Motivy

z cest« (1909) jest jen reflexí celého jeho životního díla. Nezmrná láska

k Polabí, zaujímá vtšinu jeho list grafických. Nedozírné polabské plán
s prosvítajícími zrádnými tnmi, skrytými pod vysokými topoly a rozlo-

žitými olšemi, rákosí a žlu bohatých lán polních, šavnaté louky pechá-
zející v bažinaté rákosí nacházíte v jeho díle. asem odboí v italské

zahrady anebo v studenou krásu vlašských Benátek. Jednoduchý zp-
sob vyjadovací iní jeho dílo grafické jednotvárným na úkor cel-

kové pohádkovité poesii sujetu. Jak ihned vystoupne dílo, jemuž vno-
vána vtší pée po stránce grafických technik, poznáme na listu z Benátek.

Mkká linie vernis moux vystupuje jakoby pára z laguny a diskrétní arou
rýsuje obrysy kopule chrámové. Chiessa della Salute dostává pravou vzdá-

lenost a shluk gondolí syt vystupuje v popedí. Romantism náladový a
malebná krása pevládá ve všech listech Engelmullerových.
Nejnovji Jan Honsa, z bývalých žák Maákových graficky poal stles-

ovati své jednoduché motivy krajináské. Pouze dva listy vytvoené su-

chou jehlou: »Stromy«, »Alej v Bstovicích« mohu z jeho poátení tvorby
uvésti. Tento obrat a hledání nových zpsob a prostedk vytváecích
není sledovatelm Honsova umní niím pekvapujícím. Vždy již ped
asem jeho pokusy s tužkami Raffaeliho rozmnožily kvalitativní hodnotu
jeho tvorby. Tyto dva první listy grafické, nevelkých rozmr, posud ne-

sou stopy pokus, pes to však prostými rysy a jemn nanesenými árkami
jehly odrážejí obraz nálady. Znatelný pokrok v druhém list bezpen pro-

zrazuje dobrý talent grafický. Bude-li v zaatém smru Honsa pokraovati,
možno doufati, že vytvoí sérii náladových krajinek a studií drobných bi-

bliofilských lístk grafických veliké jemnosti.

Nedostatek speciální školy pro grafiku na eském oddlení malíské aka-

demie byl stále patrný. Není pochyby, že bychom byli dokázali mnohem
více, kdyby naši umlci nebyli nuceni poznatky technik grafických pracn
sbírati pokusmo. Druhá pak závažná chyba jest nedostatek bohatých sbírek

umleckých, hledících ve specielních výstavách seznámiti s výsledky cizo-

krajných pokrok. Jak takové studium vzorných sbírek psobí, mžeme
nejlépe poznati na umleckém vývoji nejlepšího našeho representanta e-
ské grafiky v cizin.

Poátky grafické innosti Šimonovy datují se za jeho pobytu na akade-

mii. U Josefa Jelínka zaal se uiti; desku pokryl leptacím podkladem, kres-

bu opausoval, avšak druhé hodiny se žák již nedokal, práci doma dodlal
a píští hodinu uitel mohl jen konstatovati, že lept jest již hotov. Jsou to

dnes ztracené lepty a umlcem zniené pokusy: »Studie hlavy H. Bóttinge-

ra« a »Studie bosenského sedláka«. Šimon navštvoval akademii v letech

1894 a 1898. V poslednjší rok spadají jeho grafické pokusy. Vývoj dalších
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prací leptaných je úzce spjat s celým životem umlcovým a jest vážným
soupeem jeho olejových maleb. Šimon narodil se 13. kvtna 1877 v Želez-
nici u Jiína, jako nejmladší len ptilenné rodiny mlynáovy, jejíž po-
mry byly vždy skrovné. Pražskou malískou akademii absolvoval za ve-
dení Maxe Pirnera. Léta 1897 a 1898 jsou vnována studiu na jihu. Zajel

ke své seste do Bosny, odkud si pivezl plnou mapu studií krajinných a

figurálních. Z nich vznikly pozdji obrazy »Pramen«, »Bosenská mula«
(nyní v Rudolfínské obrazárn) a »Bosenský pasák«. I v roce následujícím
bylo mu akademií dovoleno zajeti v dob studijního plain-airu k seste.

Tímsíní tento pobyt znamenal hojnou že pro Šimona a výsledky po-
znali jsme již ve výstav »Manesa« u Štajgr. Byly to obrazy: »Moský
had«, »Vlnky« a »Hlas skal«. Po odbytí povinné vojenské služby r. 1901
zaídil si vlastní atelier a dv práce z té doby »Symfonie« a »Rekonvales-
centka« vystavené v jarní výstav Rudolfínské byly poctny Hlávkovou
nadací cestovní. Dsledek toho byla cesta do severní Itálie až po Florencii.

I roku následujícího 1902 obraz »Jaro« získal mu optn Hlávkovu nadaci
a poznovu umožnil cestu do Paíže, Rouenu, Onivalu a do Londýna. Zde
ve vývoji umlcov jest rozhodný obrat. Malý život pražských umleckých
pomr, v nmž pouze nkolik umlc zápasí o uznání a porozumní, moc-
nou silou zastínila životná Paíž a temperamentního umlce tou mrou
uchvátila, že roku následujícího, z jara 1903, trvale pesídlil do Paíže, dle

vlastního piznání »se skromnými prostedky sice v rukou, avšak s mohut-
nou touhou v srdci a všelikými plány v hlav«. Silná, vysplá kultura um-
lecká vždy vábila Šimona, a jeho uiteli zstala píroda a umlecké sbírky.

Z první cesty do Paíže datuje se Šimonovo hlubší zaujetí pro grafiku a

vážné porozumní pro lept, když tam ve sbírkách poznal a pochopil, co
možno graficky na díle umleckém vyjáditi. Dívjší listy z let 1898 až

1902 »Žebráci«, »Krajina v Dalmacii«, »Reminiscence«, »Oi vidící a oi
vidné«, »Smrt vybíravá« byly spíše rázu pokusného a školského. Tak
zvlášt list »Veer« (1902) jest zejm prvním dílem provedeným akvatin-

tou. V šastnou dobu též pišel Šimon do Paíže, neb v týž rok založena

tam Societ de la Gravure Originále en Couleurs za pedsednictví Raffaelli-

ho, a barevný lept docházel plné obliby v kruzích umleckých. Pišlo se

k názoru, že základní požadavky impressionistické též cestou grafickou

možno náležitým zpsobem vyjáditi. Po svém trvalém ubytování v Paíži
Šimon zaíná adu zkoušek o barevný lept technik kombinovaných. Zpsob
své methody Šimon sám takto popisuje: »Technik, kterých pro barevný
lept užívám, bývá zpravidla vernis moux (mkký vosk) a akvatinta, zídka
kdy suchá jehla. Vtšinou tisknu dvma deskami, z nichž jedna obsahuje
kresbu a druhá plochy pro barvy, nkteré lepty jsou tisknuty též temi de-

skami. Desku s barevnými plochami stilisuji tak, by leptané akvatintové

plošky stály vedle sebe co možná isolovan, tím zjednodušuji práci pi na-

tírání desky barvami a vyhýbaje se tím asto nepknému smšování se

barev z jedné plochy do druhé, zachovávám istotu nanesené barvy.« Dle
jeho vlastních slov pochopíme, pro jeho barevné lepty došly tolik obliby

za hranicemi ve Francii a mohly vážn konkurovati s pokroilou americkou
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grafikou. Bezvadnost kresby a istota barev zaujímají pední místo na jeho

leptech. Dnes, kdy tolik originální grafiky jest imitováno zpsoby fotome-
chanickými, penášením kreseb na desku mdnou fotogravurou, tím více

poctivá kresba rytá jehlou jest hledanjší a váženjší. Práce Šimonova
vždy nese pee originality. Umlec sám tiskne své lepty a opatruje vlastni

tiskaskou znakou.
Nejprve bylo to moe, klidn odpoívající a koupající se ve zlatých pa-

prscích svtelných. Koloristní harmonie jemn zladných tón. Svtelný
pruh slunení vše halí: budky, lidi, písek i zelenavou vodu v jeden mohut-
ný akkord záící barvy. Plage, Ostende, jsou typickým leptem všech jeho
moí, zátok a strand. Jednota barevná vyznívá stlumenou polychromií.
V jiných listech zaujal jej proudný život velkomstský. Paíž barevná se
všemi dojmy a silhouetami barevných skvrn odráží se z jeho lept, vno-
vaných boulevardm paížským. Nejsou to uliní scény a zachycené mo-
mentky prchavého historismu, jest to souzvuk všech mihotajících se chvat-
ných Paížan, chadnoucích strom, cetek, maškar, veteší, krámk, bizar-

ní tvary písmen reklamních affiší. Zachytiv harmonii života bez akcentu
tendenních, Šimon stal se tím Paížanm milým a hledaným umlcem.
Jeho »Les Bouquinistes«, »Bnc-á-Brac«, »Marchand Oiseaux«, »Mar-
chand de Statuettes«, »Mi-Carme«, »Marché aux légumes« hbitou linií

vystihující životnost ruchu paížského, založilo jeho slávu. Jeho vnímavé
oko sleduje i optické nuance architektur a tu vznikla ada pohled Paíž-
ských, Amsterodamských a Benátských. Na všech zdraznn svtelný pro-
blém koloristním vyjádením. I portrait nezstal mu neznámou doménou a
nkolik podobizen jest skvlým dkazem jeho vystižnosti charakteru. Mk-
kou linií vernis moux leptá linie a tahy výrazného ela svého otce, mladist-
vého zápalu oka Maatkova a drobné, nžn milé linie oválních rys dce-
rušky Evy. Jsou to osoby ponejvíce mu blízké a tím mohutnji dovede vy-
stihnouti jejich vlastní duševní charakter. Drobná rta na okraji dopluje
typ celého listu.

Stejn mohutnou láskou poutala jej osobitá krása Prahy! Sem asto ve
svých dílech se navrací a zbožuje její poetickou tichou elegii. Vedle oje-

dinlých list vzniklo celé album Prahy (6 list u Topie). Než neuspoko-
jilo, nebylo v nm toho hýivého jasu pláží námoních a v barvách, jsouc
kombinováno míšením z více desek, selhalo. Zatím pilným studiem kollekce
Rembrandtových lept, chované v Bibliothque Nationale a sledování vý-
stavních list Aug. Lepre, Fel. Bracquemonda, A. Legrose, C. J. Watsona,
dochází Šimon k poznání, že i erný lept jest dokonalým prostedkem vy-
jadovacím a nejdležitjším grafickým elementem. Roku 1907 na výstav
Société de la gravure en noir vystavil první své erné lepty »Piazza del
Erbe ve Veron«, »Accident«, »Traghetto«, »Bouquinisté« (j. t. obdobná
studie barevného leptu menších rozmr) a nový tento jeho obrat byl sym-
paticky uvítán. Nám lze tento smr nejlépe poznati na nedávno vydaném
albu dvaceti pti list staropražských. Jasná nálada letního slunce probíhá
vtšinou list této nové jeho pražské série lept. Nejsou to hledaná zákotrtí

staropražská. K sujetm svým tentokráte využil Šimon nejbžnjších po-
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hled, by na nich zkusil novou vyjadovací methodu. Jasné ozarene kon-

trasty sloh gotických, renaissanních a barokních kresli jednoduchou linu

iehly v kov zaleptanou, beze všech kombinací s ostatními technikami eptu.

každá však i nejjemnjší árka má svj vlastní život, pimknuty k celkové

nálad. ím list jest skromnjší na množství linií, tím jeho výraz plastitjší

a životnjší. Raffinovanost svtelné hloubky jest všude vrcholné akcento-

vána. V mnohém tyto exquisitní listy pipomínají vzacna díla J. NeiU Whist-

lera. Tento umlec, který nkolika, jakoby namátkou nanesenými árkami

dovedl vykouzliti hloubku benátského moe, mohutnost katedrály, jest ne-

pímým uitelem našeho mistra. V posledním tomto souborném díle nej-

pádnji Šimon dovodil, jak velmi nutno akcentovati technickou stránku pi

výrazu díla grafického. Nezáleží charakter grafického umní pouze v do-

brém podání obsahovém, jest teba k tomu voliti pípadnou techniku pro-

vádcí. Nelze naprosto každé vci provésti každou technikou grafickou.

Výhoda dobré volby technické vždy jest na prvý pohled patrná. Tyto lepty

vynikají svým preciosním podáním a nkteré nejsou daleky ideálu Rem-
brandtovských polostín a svítivých pítmí. A práv ty, které zachycují

šerou náladu staropražskou, jsou nejlepší a Pražanu nejbližší. Jest v nich

mnoho smutku vzdálené ciziny, ale i sila pochopení pro magickou krásu

kamenného msta.
Vedle erných lept nejvíce vyniká z poslední doby Šimonv pokus o

mezzotinto. »Ozdobný kvt« oválným prohloubením a svtelným zachy-

cením pedí v mnohém i anglické mistry, proslulé v této technice. Mk-
kost linií aktu, jednoduchost sujetu tvoí harmonickou jednotku plastické

krásy. Šimon jest velmi inný a svých desek poítá sám na 200, avšak

z toho na veejnost vydal pouze asi 120 list, ostatní neuznal za dokonalé.

K tomu pipoítejte nkolik devoryt a mžete poetn odhadnouti pilnou

grafickou práci Šimonovu. Svrchu uvedené vzory a mistry anglické a fran-

couzské Šimon nekopíruje. Ti všichni vynikající misti byli mu pouze do-

brými vdci, ti zbystili jeho pozorovací talent a uvedli k malískému po-

chopení barevných soulad a Simon se jim stal vážným rivalem. Dnes stojí

Šimon v popedí naši umlecké moderní grafiky a jest jejím representan-

tem a prkopníkem v cizin, mnohdy lépe tam doceovaným než u nás,

jak dokázala jeho souborná výstava v Americe.
Nejblíže Šimonovi z našich umlc stojí J. C. Vondrouš, který si pinesl

velmi dobrý základ ze svých studií v Americe. I on ml píležitost sledo-

vati vývoj anglické a americké grafiky. Vliv ten jest nepopiratelný. N-
kolik lept Vondroušových, zachycujících rybáské loky, pípravu ryb,

rybáská msta americká, práce v lodnici, opravu škuneru, zdá se nám
navázáno na výtvarné dílo Jos. Pennela, dnes svou technikou v Americe
dominujícího. Než v listech Vondroušových mnoho jest prvk individuál-

ních a svérázných. Jest jen teba vykati, až Vondrouš zobrazí jehlou zbyt-

ky staropražských památek, jak slibuje, a tehdy bude nám zajisté snadnjší
pochopení nálad nám bližších.

Nejpednjším zjevem eské moderní grafiky jest Max Švabinský. Jeho
tvorba jest zcela ojedinlého, zvláštního rázu. Ve svých obrazech nechává



pln vládnouti spleti ar a linie v jeho dílech nahrazuje barevné nuance.

Pouze barvy sytých impressí v kresbu vkoloruje a dociluje nejsilnjšího kon-

trastu. Klassická linie v Švabinském nalezla pokraovatele, který ji vnit-

ním obsahem projemnil a obohatil o impressionistické cítní barev. Jeho

obrazy prosvítají z husté spleti rázných tah pérem, jemných i silných

árek vedle sebe kladených dle poteby formy i efekt svtelných. Podobn
provádí vtšinu svých lept. Zaleptává osobitým zpsobem hluboce linie

svých portrait i svých krajináských studií. Poznal, že suchou jehlou možno
docíliti vtších efekt sametového pechodu a snadnji lze ovládnouti har-

monii barevnou. Portraity provedené tímto zpsobem, mají svj punc
šastné ruky umlcovy. Celá arrogance, mírnost, ušlechtilost duševní záí

z aristokratických linií grafik Švabinského.
Poátky grafické innosti Švabinského nejsou asov nás píliš vzdálené,

pouhé desetiletí dlí nás od prvých litografii a lept. Uiteli mu byli prof.

J. Maák a rytec Eduard Karel. Karel, jeden z posledních mdirytc staré

generace illustraní, byl mnohdy již praktickým rádcem vtšin našich

umlc po technické stránce. Ovšem fototechnická reprodukce zcela od-

vrátila p. Karla od pvodního zamstnání mdiryteckého. Jeho technická

zdatnost a každodenní zkušenost v heliografickém oddlení pedního re-

produkního ústavu pražského mnohdy zauovala mladé grafiky rozdílm
a síle rzného leptání. Avšak myslím, že to byly pouze nejnutnjší po-

znatky technické, které vštípeny Švabinskému. K výsledkm nynjšího
svého pokroku dopracoval se vlastními zkouškami a pokusy. Jeho lepty

možno rozložiti na dv skupiny: podobizny a krajináské studie. Jemné za-

chycení výseku, úžlabí s nkolika vtrem zmítanými rozsochatými stromy
jest základním motivem jeho leptu »Duby« (1906). Švabinský kreslí vše
jednoduše, bezprostedn beze zvláštních spekulací estetických. Kreslí tak,

jak objekt zasahuje jeho cit a s toutéž láskou vlastní emoce penáší na
kovovou desku, by v otisku docílil umlecké vyrovnanosti. Klidná hladina

moská, pozorovaná s písitého behu (Na behu moském 1Q06) psobí.
Umlec nepodal moe v obvyklé form bud záivé nebo boulivé. Není
v tom malém leptu konvence. Jednoduchost volby bez veškery úmyslnosti

je v jeho leptech z r. 1909: »Studie dvora« a »Chlívy«. By docílil vtších
nálad užívá nkolik dobe volených ar suchou jehlou, které svým neuri-
tým, jakoby rozmazaným okrajem utišují píkrost ostrých linií hluboce za-

leptaných. Jsou v díle jeho i celé listy provedené touto technikou. List

»Park« (1907) zejm ukazuje, že citové nálad umlce tak dokonalé tech-

niky lineální jest výrazová neuritost ar vhloubených tímto namáhavým
zpsobem bližší.

Opomeneme-li nejstarší portraity Švabinského, provedené litografií, po-
známe, že vtšina jeho podobizen leptaných jest hlavn z r. 1906. Jest to:

»Staena se psem« »Portrait choti umlcovy« a série tí rodinných skupin,

soustedných kol aktu náboženského podání. V tchto tech leptech

vtších rozmr seskupuje osoby dekorativn kol kižování, snímání s kíže
a ukládání do hrobu. Jsou to problémy svtelných dojm, které jej k to-

muto traktování pivábily. Zvlášt kižování jest myšleno jako osobité
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pojímání tohoto sujetu v umní tak asto již opakovaného a promítá jím

vlastní realistní názor. Nehledanost posic, skrovné osvtlení mihotavým
plamenem nepatrného ohn staví dílo to na pední místo eské grafiky.

Zde užívá i více mechanických prostedk, místem píliš vystupující svtla

tlumí roulletkou a tmavá místa hluboce zaleptává, ímž získává na inten-

sit tmavých stín. List, akoliv jest pevážn tmavý, nepsobí ani jedi-

nou neurovnanou erní. Zda se nám, jakoby tato er byla ve své hodnot
zjevn odlišená a proniklá atmosférou celkové nálady. Co jsem ekl o uki-
žování, s nepatrnou obdobou lze opakovati o zmínných rodiných listech,

pouze s pídavkem o výraznosti obliej rzn zachycených a tím pozm-
nném charakteru celkového sujetu. Jak tyto lepty Švabinskému hluboce

ležely v duši, dokazují pedbžné skizzy, kterými v menších rozmrech
napomáhal' si vytvoiti souhru tak vysplých dojm. Jasná svtelná ná-

lada probíhá ženským aktem, umístným v pírod (1906) a pipomíná
Švabinského impressionistické studie akt na záivém slunci.

Stejné psychologického prohloubení docílil v litografických podobiz-

nách. ada vynikajících pedák zobrazena mkkým zrnem kídy Švabin-
ského. Tyto representantní podobizny pedchází »Portrait staeny« (1Q02),
kdež na slab tónovaném podkladu poprvé uplatnil modelaci ostrých rys
výrazné tváe. Pak následoval list »U stavu« a podobizny A. Dvoáka, F. L.

Riegra, Sv. echa, Masaryka, Gebauera, projevující nžnou lásku uml-
covu k psychologickému vystižení biografických prvk jednoduchými pro-

stedky kresebnými. Soubor jeho grafik byl letošního roku vydán v albu.

Svabinský jest ve svém díle velmi pracovitý a jeho pokusy zabíhají

i v jiná odvtví technik grafických. Malé bibelot »Píprava k spánku«, pro-

vedené mezzotintou, razí technickou zkušenost k listm vtších rozmr
v této technice, u nás tak posud zanedbávané. Na tomto bibelotu zkouší
i barevný tisk. Povoláním Švabinského na malískou akademii dostalo se

i žákm píležitosti zdokonalovati se v technikách grafických. Jest jen lito-

vati, že nestalo se tak již díve, snad by naše grafika byla poetnjší a list
mén pokusných, za to technicky výraznjších. Mžeme sledovati v celém
vývoji eské grafiky pevahu autodidakt v grafické technice.
Z dosavadních žák možno jmenovati pouze Jar. Skrbka a to ješt n-

které listy z jeho innosti vzniklé než vstoupil do speciální školy grafické.

Jest toto oddlení píliš nedlouhého trvání, než abychom mohli posouditi
jeho psobnost. Skrbkovy práce dívjší omezovaly se ponejvíce na
devoryt a litografii. Jsou to práce asto závislé na cizích vzorech a ped-
lohách. Mají jediný základní rys píznaný: porozumní výrazové technice,

jíž dovedou co nejplatnji vyzdvihnouti. Tento rys jest dležitý v daším
vývoji. Ti portraity ezané do deva a kreslící obrysy kontrastem erných
a bílých ploch, podávají nadji, že pod vedením Švabinského vyspje
v dobrého grafika.

Temperamentní talent Viktora Strettiho nejvíce uplatnil se v drobných
grafikách mnohem více, než ve vtších malbách. Rznost sujet a hleda-
nost technik pln tomu nasvdují. Stretti nauil se leptati u Petra Halma
v Mnichov a tam též vznikly jeho první lepty z let 1898 až 1899. Byly
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to vtšinou zdailé pokusy. Nelze vyjmenovati všech list, jichž možno
napoísti pes tyicet. Každému však zajisté jest známý, pozdji vzniklý,

kostel sv. Mikuláše (1907), který grafiku Strettiho uinil všeobecn známou.

Pak malebné pohledy na Hrad Pražský, kreslené z oken atelieru. Jest jich

série a hlavn na novoroenkách zaujímají elné místo. Jest zvykem pa-

ížských umlc zasílati na nový rok pátelm drobné grafické práce, ne-

velkého formátu, opatené letopotem. Stretti tento zpsob pozornosti

k pátelm pinesl ze svých studií paížských a práv z jeho pobytu tam

jest jeden lístek nejzajímavjší a nejvíce charakterisující jeho umlecké
krédo. V prosted novoroenky postavil vánoní stromek a po stranách

v oddlených polích vyobrazil dóm svatovítský a Notre Dáme v Paíži.

Tím nejlépe naznail, kam smuje jeho snažení a jeho interes. Podniká

výlety na Slovensko a pináší sujety k leptm »Slovácká chalupa« (1901),

»Rumunští cikáni« (1899), »Slovácký dvorek« (1899 mezzotinto), ale hlavní

jeho métier jest studium malebnosti života velkomstského a studium por-

trait. V život velkomstském nehledá ruch peplnných ulic, nýbrž tichá

zákoutí, po vtšin nábeží s rozsáhlou vyhlídkou v pozadí. V tento smr
patí listy: »Notre Dame« (1902), Notturno u sv. Štpána ve Vídni« (1907),

»Veer na ulici v Mnichov« (1899), »Pohled ze zahrady bývalého paláce

hrabte Vrtby« (1911) a ada pohled na Hrad Pražský z náplavky. Více

však si cením jeho portraitních studií a v tom jest jedním z nemnohých
našich grafik, který tento smr grafiky pstuje a to s dobrým úspchem.
I když pomineme oficielních portrait hrabte Thuna a kritika Williama

Rittra, nikdy bez náležité zastávky neprojdeme výstavou jeho prací kol

vystavených roztomilých dtských hlaviek. Malá, našpulená »Zdena«
(190.), s hravýma rukama držící mí, vždy utkví svým vystižením pravé-

ho, bezstarostného dtství. Jako pendant ke Zdece jest postava kluiny
(1909). Po technické propracovanosti vynikají studie hlav staeny a starce

(1903), provedené mezzotintou, které vždy bude nejlepší technikou pro

zdraznní polostín, což i Stretti náležit a dobe využil. List zvaný »Dá-
ma s boa« by pipomínal marginální koikou staré mistry, kteí asto ozdo-

bovali nedokonené listy drobnými postavikami na okrajích, pouze na
pokusných listech zachovanými. Avšak jen zdánlivá to analogie. Pohled
dámy jest práv soustedn ke koice a kresba koiky není jen výronem
oddychu umlcova pi provádní hlavní ásti leptu. Nás však zaujme i jem-
né provedení tohoto listu suchou jehlou.

Grafická innost Strettiho jest všestranná a možno jeho litografie po-
ítati na pední místo všeho, co u nás v umlecké litografii bylo vykonáno.
Notturno s pozadím týnských vží (Prémie Krasoumné jednoty), vzniklé

šastnou kombinací barev a technickou možností, že pi tisku kamenné
desky s rznými barvami pošinuty. Tím docíleno neuritosti stín. »Kon-
cert Lemoureux v Paíži« eší vášnivou náladu, vznícenou hudebním po-
žitkem u posluchastva druhé galerie. Stlumené svtlo, plné tmavých zá-

koutí, vhodn líí dusnou atmosféru kol zaujatých poslucha. Neúplný
tento výet teba doplniti drobnjšími grafickými prácemi, jako byl stili-

sovaný lept na poádky plesu Národní besedy (1906) a nkolika Ex libris.
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Naproti tomu A. Kašpar vždy ešil problémy umlého svtla a iní-li

nkde odchylku, byl vylákán polostíny rozptýleného svtla. Již první lepty

»Pavla pi msíním svtle« a »Návštva u arodjnice«, vyznaují
smr, po kterém bude se umlec ubírati. Jemná akvatinta »Varhaník« stála

již na vrcholu jeho grafické tvorby a následující listy lišily se jen jemnj-
ším provedením v detailech nebo vtšími rozmry. Nejvíce však grafickou

povst Kašparovu založilo »Loutkové divadlo« výborným ešením stlume-

ného svtla, pecházejícího v neproniknutelnou tmu pozadí. Jest to po-

stranní pohled mezi diváky, vtšinou jemn profilované dtské hlaviky.
Lept »Na terasse« jest studie portraitu v tiché msíní noci a jest jaksi pe-
chodem ve vývoji k listu »Pod hrušní«, kdysi poprvé vystaveném na vý-

stav Moravských umlc v Hodonín roku 1909, kdež dostalo se mu vlíd-

ného pijetí. Pedstavuje dámu pod košatým stromem s prosvítajícími pa-

prsky sluneními. Portrait sám jest kreslen ve svtle rozptýleném a jest

zajímavo sledovati ukáznní svtelných polostín a celkové hry svtel-

ných skvrn. Nejnovjší listy »tenái« a »Tkadlec« nevykazují vzestupu

a více se pimykají rázovité linii illustrací Kašparových. Malebnost vy-

hlídky z pracovny umlcovy vytvoila dvojí pohled na Karlv most. Jest

to známé vernis moux s pastosním nánosem vloek snhových. K tomu
pimykají se listy: »Krma v Polici« a »Most v Havlovicích«. Grafická in-
nost není píliš rozsáhlá a pipotte sem nkolik drobnjších lístk, novo-
roenek a máte vše, co umlec provedl od svých poátk, kdy zauoval
se u rytce E. Karla.

Ke skupin tchto umlc, sdružených ve výtvarném spolku »Manes«,
hlásí se L. Strimpl grafickými listy: »Plavci« a »Portrait babiky«. Vznikly

pod vlivem jeho pobytu paížského a svou ojedinlostí nemají žádoucího

vlivu ve vývoji grafiky, akoliv svdí o vysplé práci umlcov.
Technickou individualitu hledá Arnošt Hofbauer. Jeho prvotní práce lito-

grafované »U Dubrovníku«, »Schodišt« nemly ješt usamostatnní um-
leckého, teprve devoryty pozdji vzniklé vytváely jeho výrazné pojetí,

které se více kloní ke japonským technikám. Pelivé studium japonských

devoryt, jehož výsledky jsou shrnuty v literární studii umlcov, mlo
též vliv na zpsob jeho techniky. Japonský zpsob devoezby v nkterých
detailech se liší od našeho provádní. Umlec japonský užívá prkénka hruš-

kového neb ze deva hustých vláken. Obrysy kresby nakreslí na jemný,

hedvábný papír a tento pokreslenou stranou pilepí jemným mazem na de-

sku, na prkénko, by dostal k své práti negativního obrazu. Pi provádní
odstraní umlec nejprve bílé plochy papíru a pozorn vyezává linie obra-

zu; na konec i vršky ar zbaví papíru. Tento zpsob techniky se zdarem ob-

líbili si Hofbauer. »Praha ve snhu«, »Mladá sojka« a »Kvtoucí alej v Roz-
tokách* svým bezvadným provedením ukázaly jeho pochopení pro tyto

techniky. Zvlášt devoryt »Mladá sojka« má všechny kvality japonského

soustední výrazových prvk na nejnutnjší kvantum i výraznost celku

se jednoduší na jednolitý dojem. Nejnovjší jeho dílo kvetoucí alej, sedmi-

barevný devoryt, jest v barevném souladu trochu tvrdší než ostatní jeho

práce. Zachycení životního ruchu a nálady jest podáno pelivým seskupe-
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ním jednotlivých barevných desek. Jemnost detail ukazuje obtížnost této

práce vícebarevné. Nkolik Ex libris a menších list zakonuje dosavadní
nevelkou innost Hofbauerovu. Listy posud vydané pesvdují o budou-
cím rozvoji po stránce japonského devorytu, který v Hofbauerovi u nás
našel nejlepšího interpreta jako u pražských Nmc v Orlíkovi.

Z technik grafických uplatnil Jiránek litografii, lept i devoryt. Smutná
nálada odlehlého koutku staré Prahy inspirovala jej k barevné litografii »Po-
hled na Lorettu«. K místu pak se vrací na list »Kašna v Lorett«. Rozptý-
lené svtlo prosycuje pohled podaný na základech pruh impressionisti-

ckých. Siln uplatuje malebnost architektury barokní a zadumanost pohád-
kového prelí podává nkolika jednoduchými barevnými akkordy. V tom
snad by ješt pipomínal svého uitele Oskara Gráfa, lpícího na malebném
vystižení nálady. Avšak již v následujících listech, vnovaných vesms
Slovácku, pináší vlastní prvky. Ml na mysli celý cyklus grafik zbojník,
bosorek, který by opval sílu »hórních chlapc«. Umlecky chtl vyjádit
zažitý dojem vzpomínek na lid rys smutných a plaše divokých. K jednot-
livým listm podal i literární studie, které jsou cenným píspvkem k po-
znání podstaty a nálady list. Z litografií jsou to »Dtvanská kuchyn«,
»Kovárna na Dtv«, z devoryt »Slovák v halen«, trojbarevný devoryt
»V kostele« (slováckém) a »Obšenec« (diptychon), který ml s jinými, po-
sud nevytvoenými listy tvoiti cyklus »Žbojníci«. V pojetí všech tchto
slováckých list jest Jiránek pevného výrazu a bystrého prostehu, který

s láskou sleduje své vzpomínky na zemi zapadlou. K tmto listm druží se

ob leptané podobizny p. Štefanovie, slovenského pedáka. Nejvtší pée
ve vypracování vnována výrazné tvái tohoto slovenského hrdiny, revo-
lucionáe. Jakoby z lidu vystupovala. Jest to staec milých, avšak uzave-
ných rys. Pevnost názoru jednoduchým leptem nemohla býti lépe akcen-
tována.
Vtšina vyjmenovaných umlc dopracovala se ponejvíce autodidakti-

cky, bez zvláštní grafické školy, vlastními pokusy dovednosti technické.
Než tato pracná cesta sebeuení mla býti uvolnna a staly se u nás po-
kusy o samostatnou odbornou literaturu i o založení soukromých grafických
škol. Byl to V. Preissig, který zídil grafický atelier a zabývá se výhradn
grafikou, byl to Ant. Hervert, který zídil grafickou školu a posléze ing.

K. Neudoerfl, který chtje zkušenosti nasbírané delším pobytem v lipských
grafických uilištích vypstovati na naší pd a založil polygrafickou školu.

Všechny pokusy selhaly a nejnovji založená specialka malíské akademie
vedením prof. M. Švabinského jest píliš nového data, aby se mohlo více
na její význam souditi než bylo již díve uinno.
Mezi první umlce výlun grafickým umním se zabývající, mžeme

poítati Vojtcha Preissiga. Jest naším prvním uvdomlým šiitelem tech-
nik grafických. Jest prvním naším umlcem, který i literárn šíil známost
technických poznatk. Jeho kniha »Barevný lept a barevná rytina« (vyšlo
r. 1907) jest prvou knihou toho druhu u nás. V knize urené hlavn pro
umlce-grafiky, vykládá veškeré zpsoby leptu, dle svých zkušeností a
dává tak i laikovi nahlédnouti do postupu své vlastní práce. Chceme-li dílu
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Preissigovu porozumti, musíme oceniti na prvém míst jeho pesnost tech-

nickou. Mnohé jeho listy jsou virtuosní kombinace technik leptacích. asto
však nedbá náležitého provedení rivalisujíci kresby, která je též závažnou
složkou díla grafického. V tom spoívá jeho omyl i nedopatení. Na gra-

fické dílo teba bráti dvojí mítko navzájem se doplující. Každý list má
býti výsledkem ist malíského výtvoru a k tomu dokonalé technické

tvorby, tvorby svými výrazovými prostedky namáhavjší než kresba, olej,

pastel. Grafika má svoji pesnou vyjadovací zákonitost. Nedocílíme té ba-

revnosti pouhou perokresbou, jako možno docíliti rzn vhloubeným lep-

tem. Co nuancí barevných vzniká pod dovednou jehlou leptací!

Dílo Preissigovo seskupeno hlavn v albu, ureném pro Ameriku (Co-

loured etchings. New York. S úvodním slovem p. Miloše Jiránka). V tchto
dvaceti listech podává výsledky svého díla grafického. Listy nejsou stejné

hodnoty umlecké. Po stránce technické jsou poctiv a vzorn provedeny
kombinovanými technikami. Jest to zejména rozdíln zrnná akvantita, kte-

roužto dociluje žádoucích dojm. Preissig tiskne z nkolika desek a barvy
na otiscích mísí, tím však upadá v nevýhodu tmavých otisk a nejasných
barev. Nkteré z list zaazených v americkém albu jsou rázu ist dekora-
tivního: Spring, Girl in Rhododendrons. Než i ostatní sujety jsou více my-
šleny jako výzdoba stn, než listy urené pro mapu. V tom smru Preissig

projevil dobrý smysl pro harmonii barev a rozdlení vtších ploch. A již

zobrazuje pohádkový motiv »Sedm havran« (The seven Ravens), nebo
»Modráka« (Blue-Bird) nebo »Trpaslíka shášejícího hvzdy« (The Sprite),

vždy dbá stilisace v provádní. V koncepcích možno sledovati vlivy ja-

ponské a vlivy Worpswedských. Jeho »Modráek« je pímým následovate-

lem Vogelera. Jeho lepty teba posuzovati ze stanoviska dekoraních ploch,

silná linie pímo žádá náležitého umístní a dokonale soustedného okolí.

V map listy jeho trpí. Poslední cyklus Slovácko se rozbil o jeho nemo-
houcnost kreslískou a vlastní záhubou bylo akcentování stylu. Pokud pi-
nášel pohádkové a dekoraní prvky, pokud stylisovaná linie mu dosta-

ovala.
Jako grafik-technik je Preissig dmyslný a vysoce vyškolený. Pevný

základ a naprosté ovládání emeslné stránky všude u nho padá na váhu,
asto tak, že zabíjí umlce. Pední místo mu však zstane pi umlecké
úprav knihy, zde uplatnil svj cit a vkus mrou nebývalou. I barevný
devoryt našel v nm svého interpreta, avšak ješt menší zvunosti. Tžká
linie primitivního rázu nemohla ovládnouti vyjádení mkkého citu, jako
hebká ára vernis moux a oválné zrno akvantinty.

Jest nepopiratelnou zásluhou Preissigovou, že vnesl v naši knižní úpravu
nového ducha a první poal propagovati vkusné applikace umlecké.
Že teba vyuovacího atelieru, poznal i Ant. Hervert, který tém sou-

astn s Preissigem zasazoval se o zaízení samostatné grafické školy.

Pokus rovnž troskotal a dnes mžeme Herverta posuzovati jako výtvar-
ného umlce, nikoliv jako umleckého uitele. Prudký jeho temperament
nevydrží pi jediném zpsobu práce výtvarné. Dnes maluje, zítra provádí
umlecké fotografie, leptá, tiskne z papírové massy odlitky reliéf, ryje
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medaille, modeluje. Vše jest mu dobré k vyjádení okamžitých tempeia-
mentních záchvv a umleckých nápad. Vše nese žár mladého výtvar-

níka, který bez zájmu odkládá nehotová díla, by síly své zkoušel na novém
problému technickém. Cholerická jeho povaha nepipouští kompromisu.
Pouze prvých nkolik list proniklo do širší veejnosti. Byly to známé por-

traity eských spisovatel, které na okamžik získaly pozornost, aby pak
zapadly do map neetných sbratel. I další dva jemn nanesené lepty

podskalských zákoutí našly dostatené obliby. Hlavní charakter díla Her-
vertova leží v ladném upotebení rzných grafických technik a jich kombi-
nací. Pevážnou vtšinou hledá výsledky runími methodami a pouze
k sesílení dojm nálady pibírá akvatinty a zrnní rouletkou nebo škrabát-

kem. Vzorem pracného zpsobu pointe séche (suché jehly), jest výstižná

podobizna prof. J. Stoklasy (z r. 1Q07). Jemn do nejmenších detail pro-

vedená oboustranným odstínním ar drsných kraj psobí dojmem životm'

perspektivy. Že s oblibou hledá posteh výrazu lidského ve vtšin svých
lept, vidíme na listech: »Détská hlavika« a »Zedník«. Na jednom vhod-
ným zrnem akvantity dosáhne mkkosti dtských linií, kdežto na druhém
bedlivým proárkováním docílí výrazu staré groteskní bezzubé tváe.
Podobn i »Maruše«, postava selky, a podobizna »Fricka«, opice, provedeny
bu slabým zaleptáním neb suchou jehlou. Jak vhodn uritá technika
mže docíliti hluboké nálady, prokázal na malém listu, provedeném v mez-
zotint. Tžká, splývající mrana a až neprhledný stín krajiny, ponechá-
vají jen úzký prsek jasnému pozadí. List jest pln intensivních kontrast
a svojí jednoduchostí vyvolává žádoucích úink v mysli divákov. Z pi-
pravovaných prací možno uvésti »portrait Vrchlického«, »Pohled na
Karlv most s Kížovníky v zim«, barevný lept »sv. Mikuláše« a »Pražské
Benátky«. Všude jeví snahu o precisní propracovám' kombinací barevných
a získává pravé nálady, a již výraz figurálních neb krajinných. K tomu
teba pipoísti nkolik diplom na zakázku dlaných a litografií. Již díla

tato pln ukazují, že jest grafikem pln ovládajícím nejen kresbu, ale i tech-
niku grafickou.

Novji, krom grafické školy Ant. Herverta, byla zízena odborná škola

pro grafické umní p. K. Neudoerflem, který sice nebyl malíem, ale vy-
nikajícím technickým odborm'kem a na základ dlouholetých zkušeností
v cizin, chtl u nás založiti školu dle plánu lipských uiliš. Škola však
nedošla porozumm' u širší veejnosti a tak po roce zanikla, akoli na konci
roku vydané album prací žákovských vykazovalo dostatené úspchy.
I jména žák po tomto pokuse zapadla, vyjma asi dva pípady. Album
obsahovalo práce Jaroslava Kubína, Finy Rziwnatzové, Kašpara Porenty,
Konstantina Stuchlíka, Antonína Kovaja, Daniele Mayera a Miloslava
Beránka. Byly to lepty a litografie. SI. Fina Rziwnátzova pišla do školy
již s jistou pedbžnou erudicí a její lepty, zachycující romantismus pírody
nebo Prahy, asto uvidíme v umleckých obchodech. Jsou však píliš pr-
mrného rázu. Z žák ostatních nejvíce vynikl Jaroslav Kubín, který nauil
se ovládati zpsoby litografické. Všechny jeho listy jsou novjšího data
i nestejných hodnot. Zkoumá i zkouší vytvoení svérázného výrazu a listy
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tak provedené, jako jest »Rodina« (1910), »Ve vlaku« (IQIO), zcela obstojí

ped analysou kritiky.

Znáti staropražské pohledy, znamená znáti a milovati zapadlé kouty
msta. Jest teba dlouho v Praze žíti, než porozumíte její kamenné kráse.

Pohled z Hradu Pražského, ohromuje svým množstvím barokních stech,
mezi nimiž suverénním gestem k nebi trí vže chrámové; oblá kopule
Mikulášská jest vábným centrem obraz, rytin pražských malí. Cím více

se v dílech vyskytuje, tím krasší se mi zdá její smaragdová krása. Bohatý
komplex, celou mstskou tvrt dom tvoí palác Valdštýnský. Mansardy
stech se tísní, kupí a žijou svou piroteskní krásou ve svží zeleni strom.
Dv podmínky tvárné budují malebnou krásu Prahy. Pirozený terén se

svží zelení prosvítající a neporušené tvrti mstské se spoustou dom,
stech, viký, vížek, architektonicky rozložených. Nejsou to ruiny, oprý-
skané štíty, zašlé portály, které tuto malebnost tvoí. Jest to zúmyslná
snaha starých architekt a stavitel tvoiti krásné a harmonické celky

a podizovati vkusu doby požadavky praktinosti. Cíle starých zapomenuty
a moderní horeka výdlená nií pod rouškou pehorlivé pelivosti hygie-
nické a dekorativní celé tvrti a místo nich staví neslohové karikatury, bez
výrazu a vkusu. Vzniká odpor, aby dravá bestia triumphans byla ve svém
ádní zastavena. Zachraovací instituce uchylují se k prostedkm obran-
ným a vychovávají vkus obecenstva. Z tchto pohnutek vzniká výstava
Krásné Prahy, poádaná Klubem za Starou Prahu. Cílem jejím bylo, ukázati

nejen znienou krásu, ale vzbuditi péi o zachování památek zbývajících.

Výstava ukázala, co se již vytžilo z krás Prahy a jak možno tžiti i dále.

Staré mdirytiny, ocelorytiny, akvatinty Rybikovy, Postlovy, Doblerovy,
Šemberovy, Wrbsovy, Puchernovy, Wolfovy, povzbuzují naše souasné
umlce a ukazují smr, kudy teba se bráti a kde teba v moderní grafice

pokraovati.
Mezi nejprvnjšími zastanci malíské krásy staropražských památek vždy

bude vyhrazeno místo Zdence Braunerové. Ze svých studií paížských pi-
nesla si znalost technik leptacích, sklon k realistickému zobrazení vcí. Její

uitel a vzor Chittusi odnauil ji romantickému hledání líbivých výsek.
Tihne k vrnému zachycení okamžité nálady, zvlášt nálady ponuré a tesk-

livé. Lepty Braunerové byly první výlun vnovány koutm pražským.
Byla tu nejen první prkopnicí, ale zachovala i leckterý detail, prsek a

pohled ze tvrtí k zániku odsouzených neúprosnou regulací. Objekty lept:
Platnýská ulice, Linhartský plácek, Majzlova ulika, patí již minulosti a

historickým vzpomínkám. Svým lapidárním, mohutn zaleptaným rysem
zachytila pravdivost hlubokých dojm a nálad. Lepty: Ulika v Podskalí,
Veer nad Certovkou jsou voleny jako klidná zátiší, vroubená pouze deko-
rací starých architektur. Zvlášt »Domeky v Brusce« psobí v slunením
jase jako kousek tichého malomsta, omylem uchovaný v hluném mst,
plné stavebního ruchu. Nálada staronmeckých msteek dýše z tohoto
listu a man uíme se dívati a páteliti s názorem, že teba obdivovati krásu
zachovalosti, vždy tak velebené v stedovkých mstekách nmeckých a

belgických. Teba míti bystré a vnímavé oko malíovo, bychom správné
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postehli jemné odstíny jinak nepatrných detail i bizarných kout.
Osamocen stojí pochmurný list »Nad kladenskou hutí«. Tíha práce a so-

ciálních pomr strun vyjádena jednoduchým objektem budov huových
y silném sešeení, jako tmavá silhouetta proti koui v pozadí neurit se rýsu-

jícímu. Jest to list siln pipomínající školu barbizonskou a zejména Chittu-

ssiho. Jednoduchost náležitým akcentem vyzdvižena v jediný pochmurný
celkový dojem. Nkolik drobných frontispic, linek, vignet leptaných, v de-
v ezaných, siln bizarrních forem a mnohdy šastného primitivismu do-

plriuje grafickou innost umlkyn.
Za Zdenkou Braunerovou, leptající staropražské pohledy, jde ada mlad-

ších umlc. Dnes stalo se to tém módním heslem mladým grafikm. Již

série list Šimonových by patila v tento oddíl i mnohé listy Vikt. Strettiho.

Jaromír Stretti-Zamponi, mladší bratr Viktora, výhradn vnoval se gra-

fice. První poátky a pokusy jeho byly v litografii. Z té doby jsou známy
dva listy »Královská zahrada« s pevládající šavnatou zelení a »Atelier«

šedavého osvtlení. I následující litografie jsou jednotného zabarvení. List

»Na zámeckých schodech«, s pevládajícím modravým nádechem, hledá
již romantiku staropražských zákoutí. Vtší prospekt »Hradany z náplav-

ky« zachycuje podzimní zamlžení a šedavou náladu mokvajícího snhu.
V leptech pak zobrazuje krásy staropražské. Album šesti list, vnované
Praze: »Emauzy«, »Vyšehrad p. 29«, »Pohled na staromstské stechy*,
»U Apolionáe«, »Sv. Mikuláš«, »Hradany z Chotkových sad«, ukazuje

jeho pochopení pro výraznost památek pražských. Do svých pohled vklá-

dá více než zachycení umlecké, dovede vdechnouti pímo život svým vý-
sekm staropražským. Z této jeho snahy vznikla též myšlenka zobraziti

Prahu za rzných roních poasí, zachytiti duši pražských kamenných krás

za rzných nálad. Posud vydané listy »]VIostecké vže« za nálady zimní,
»Schónbornská zahrada« v podzimním sešeení jsou ukázkou chystaného
alba. Jak dalece prožívá umlec sujety svých list, poznáme, když je srov-
náme s akvatintami vídeských budov: »Nussdorf«, »Kostel Minorit«,
»Palais Schónburg«. Umlecky neopouštjí niveau ostatních prací umlco-
vých, ale není v nich duševního života, krásy se životem srostlé. Z drobných
píležitostných novoroenek, Exlibris uvádím frontispice k bibliofilskému
Máchovu Máji. Jednoduchost podání, zasmušilost sujetu pln se spojuje
s obsahem romantické básn.
Nemén cenným vrstevníkem jest Vendelín Schwarz. Jeho listy, pro-

vedené vernis moux, vtšinou vnovány malostranským památkám. Ba-
rokní krása Frstenberské zahrady, ertovka, zapadlá tvrt Hradan, Nový
svt, mkkým zrnem provedeny, psobiv vyjadují architektoniku staro-
pražských památek. V. Schwarz nepodléhá tak romantismu svých objekt,
spíše hbitou rukou kreslí a zaleptává vzpomínky. Jeho dílo jest realistické
vystižením i jednoduchostí.
Dv neb ti akvatinty eka Beneše, pohledy na staromstské námstí,

záí výraznými skvrnami živých plošek barevných. Prudká sytost slune-
ního jasu zachycena svtlostí skvrn. Podobn i V. Jansa poal své akvare-
lové studie provádti leptací jehlou. Posud jsou to prvé pokusy, kde umlec
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ješt zápasí s ovládnutím techniky grafické. tyi pohledy staropražské

v rozmrech formátu dívjších jeho cykl, jsou pedzvstí slibovaného
alba dalších malebných pohled staropražských. Snad od tonu jednobarev-

ného pejde k leptm vícebarevným.
Lyrickou náladu a romantism staropražských památek zachytil Láa

Zítek. První jeho lepty byly vnovány zkouškám technickým. Vznikly
drobné akvatinty »Potok« (1907), »Podzim na potoce« (1Q07), »Z Okoe«
(1910). Již tyto poátky, které ukazují sklon k Maákovým studiím lesních

partií, jsou dobré techniky. Zvlášt vhodné využití rzného zrna akvatinty

pro vyjádení nálady, staví tyto práce nad prmr zaátenický. Hlavni
sklon umlcv jest k listm staropražským, k malebným zákoutím, jež za-

chycuje leptací jehlou nejlepšími technickými zpsoby. Listy »ertovka«
(1908, akvatinta), »U svaté Anežky« (bar. lept, 1910), jsou slibnou prpra-
vou k dalším listm a cyklm, ve kterých bude již umlec moci rozvinouti

zcela svou vnímavost a lásku k místm i uplatniti dovednost technickou.
Drobné listy Pavla F. Malého, leptané na zinku, sledují cíle staropražan,

zachytiti pokud možno neznámé pohledy pražské s romantickým zastín-
ním. Jsou to motivy z Hradan, Malé Strany, Nového Msta a Podskalí.

Ne všechny listy jsou zachycením nálad, nkdy narážejí na technické
obtíže. Své album staropražských pohled doplnil sérií portrait Vrchli-

ckého, J. Mánesa, red. Kotyšky, pražských figurek proletáských a E.\

libris.

Mezi opvovatele Staré Prahy patí J. Mináík, který ke svým foto-

graficky vrným olejomalbám pidružil v poslední dob i nkolik lept.
Žde však jeho umlecká potence ztroskotávala o technické obtíže. Minaík
jest i ve svých leptech precisním kreslíem a nikoli grafikem. Peplnnost
detail ruší celkový dojem a neovládanost formy nií zamýšlené effekty.

Zapomíná, že teba vyzdvihnouti urité prvky a ty nutno akcentovati, aby
list nepsobil jednotvárným dojmem zašpinné fotogravury. Grafika žádá
zachycení celkové nálady, nikoliv vrné, podrobn pesné podání. Jeho
Podskalí jest hustá sple malých domk, avšak síla magického osvtlení
mu uniká a na list stídá se nkolik rzných nálad svtelných vedle

sebe. Lépe již vyjádena ponurost staré židovské synagogy, a i zde mrana
dlají dojem pikopírovaných ploch ze šablonovitého filmu. »Dm u Vej-

vod« trpí celkovou komposicí a nešastnou kresbou. Jsou to však poátky
a k ovládnutí nestaí kreslíské zachycení, mnoho práce a dlouhých zkou-

šek vyžaduje pochopení základních prvk zákon grafických. Zkoušky
s efekty mnohdy teba opakovati a asto i dobrý umlec-grafik svj list ve
výsledním tonu nepozná.

Intimitu Prahy v dekoraním smyslu využil Oskar Fiala na nkolik
Ex libris. Romantická stránka pohled pevládá, a již šastn voleným vý-
sekem nebo svitem msíním. Jsou to litografie. Rovnž stejného genru jest

litografovaný plakát okresní výstavy na Zbraslavi, Prémie Jednoty umlc
vtývarných, nazvaná »Vesnický kostelík* (z Valašska) a »Cesta na Olša-

v«. Poslednjší zraí vrumavý cit pro pírodní krásy ovšem romanticky
pojaté.
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Grafické umní Marie Chodounské r\ení píliš význané: nkolik pokus-
ných prací, vystavený list: »Z ostrova Kampy«, to vše, co možno pilnému
navštvovateli výstav registrovati. Z její poctivé barvitosti krajinné v olejo-

malbách nieho v grafice neshledáváme a její leptanou práci musíme po-
jímati spíše jako pokus o všestranné prostedky vyjadovací. I romantická
krása venkovských mst našla své vlastní umlce-grafiky. A. Porket snad
první s láskou zobrazil Beroun v albu o 25 listech lept a litografií. Od
mládí miloval starobylost msta. Gotické opevnní msta se všemi pí-
msky pozdjších sloh stavebních zachyceno v jeho listech. Mohutné vy-
soké brány, pnoucí se nad zbytky starého opevnní, domek hlásného,
bašty, zdi hradební, štíty dom na námstí, kivolaké uliky, malebné
dvorky, mstský kout »Na kláštee«, dkanská zahrada, parkány Starého
Berouna, to vše vábí umlce, který nejen vrn zachovává tužkou i jehlou

tyto rozpadávající se pohledy, ale vžívá se i v náladu jeho. Umlec se vrací

k svému objektu znovu a znovu, hledá nejvhodnjší moment, nejšavna-
tjší výraz a náladu romantické krásy. Tím dostává pravý dojem lokálního

zabarvení, pravou náladu tch starých prejz a omšelých zdí. To Porke-
tovou pedností. V leptech ovládá širokou linií a sytou barevnou plochou
veškerá harmonická zdraznní malebných zákoutí. Technického zdoko-
nalení získal vlastní praksí, nebo krátký pobyt v grafické škole Neudórf-
lov neznamená píliš v umleckém vývoji Porketov. Již díve zabýval
se leptáním a ml r. 1908 na Jubilejní výstav Krasoumné Jednoty lept:

Letní odpldne v pírod, který ukazoval dobré nadání. Ve škole Neu-
dórflov spíše nauil se ovládati litografii, která není mu však náležitým
prostedkem vyjadovacím. Porketovy litografie nejsou již tak psychologi-
ckým vystižením celkového tónu, jako jeho barevné lepty, pes to však
ukazují, že mu v litografiích šlo spíše o vdné zobrazení památky, když
nemohl vytvoiti barvitou visi svých pozorování. Vyerpav pohledy staro-

berounské, náš umlec obrátil se k Staré Praze a pracuje na podobném díle

o památkách staropražských.

Známý svými originálními olejomalbami jak z íše pohádkové a straši-

delné, tak i krajinné, zstal Jar. Panuška vren své originální form pi své
jediné litografii Karlova Týna, který nekreslí v souasné podob, opravou
zohyzdné, ale restauruje pohled z roku 1875., kdy ješt vzhled hradu byl

pohádkovjší, historicky zachovalejší. Lepty Jana Konpka omezovaly se

pvodn na fantastické vidiny a doprovody básní Ot. Beziny. Mystika
a extase byly hlavním pojítkem jeho list. Již pouhé názvy ukazují obsah
»Tlení, Nezrození, Vnost, Tíha vnosti, Jednorožec, Svtice, Hymnus,
Passiflora, Resignace.« Nkde vystupuje subtilnost myšlénky tou mrou,
že obsah potebuje i slovného vysvtlení básní, motta. Pozdji však obrátil

své grafické tendence k pohledm pražským »Palác hrabte Glam-Gallasa«,
»Starý Ungelt«, »Kostel Jana na Prádle« osobitým zpsobem zachycují bi-

zarnost stech, kout a v poslední dob k památkám svého psobišt.
Msto Plzeri, jehož starobylé památky pomalu propadají téže zkáze a ho-
rece stavitelské, které vtšina krásné Prahy již propadla, našlo v Konp-
kovi svží talent s bystrým pojetím pro volbu nových hledisk pozorovacích.
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List nejnovjšího data: Františkánský kostel v Plzni, jest charakteristikou

silné kvality. Ve svých leptech Konpek se zdaena pracuje k využití im-

presionistických zásad svtelných, užívá hrubých skvrn akvatinty k se-

sílení dojmu a dosahuje tím vtší plastiky ploch. Otakar Štafl chtl splatiti

posledním cyklem nmeckobrodských pohled dluh rodnému mstu. Vedle
romantických staveb staropražských vnoval tomuto mstu nejvíce list.

innost jeho jest velmi rozsáhlá: leptá ,eže do deva, linolea i desek
maesrových. Tím snad ješt trochu trpí jeho provádní. Barevná harmonie
jeho devoryt bývá dosti tvrdá. Díve provádl své kresby pérem a pak
koloroval barvou a jevil jemný smysl pro barevný soulad. V nkolika vt-
ších studiích stromových napodobí japonskou omezenost detail a v barv
hledá monotónnosti. Sujety jeho etných list neomezují se na pohledy

mstských vedut, jdou i za cíly illustraními (Wilde, Salome), dekorativními

a bibliofilskými (Ex libris).

Moravská msta našla své ctitele v malíce Ludmile Hofmannové-Staré
a Jar. Krepíkovi. Dvanácte lept s detaily starobylé Olomouce vyšlo

z atelieru umlkyn, kterou by si tak rády pivlastnily nmecké kruhy na

Morav. P. Jar. Krepík vnoval se mstu Teli. Nkolik menších list

staveb teleských i života v mst doplují listy vnované životu ven-

kovskému.
Jestliže vtšinu našich umlc zaujaly veduty mstské, J. Úprku upou-

taly postavy jeho rodného kraje. Co maluje impressionistickým zpsobem ve
svých olejomalbách a akvarelech, to jest mu i sujetem jeho lept. Dti,
rázovití Slováci, širá luka. Jeho lepty nedosahují záivého koloritu jeho

maleb a pouze naturalistickým pojetím vynikají. Dít zamyšlené nad košíkem
kvítí, oslnné sluncem ve svém bílém kukavci a ve kvtované sukénce,

jest obsahem drobného leptu »Družika«. Klid dtské zamyšlenosti a sta-

rostlivosti, aby dívenka nepomakala bohat nažehlenou sukénku, podán
nkolika jednoduchými liniemi. Úprka má dti rád a odtud pochopíme
pirozenou dtskost, nemotornost a hravost jeho postaviek. List nazvaný
»Hudec«, houslista v kožuchu, výrazného oblieje, jest nejlepší lept Úprkv,
jest v pravd jednoduše lineálním zpsobem nanesen. Zasnná postava

houslisty, krátkého tla, vyjadující sentimentalitu dlouhotonné písn, do-

kazuje, že grafická technika nebyla Úprkoví docela cizí, ale nestaí k vy-

jádení impressionistických problém. Postehuje živou záivou barvu, svítící

jasem, nikoliv jemné odstíny polosvtel a odraženého svtla. Kroj slovácký

svítí a hárá prudkostí kontrast barevných a vyžaduje žhoucí harmonie
barev a na to jednoduché prostedky leptací techniky Úprkoví nedostaí.
Lept »Rozséva« jest pendantem barevného obrazu výminkáe, nedostihuje

ovšem jarní nálady barevné. Jest jednoduchý, lineální, z profilu a ve stínu

mizí vráskovitá tvá akvarelu. Nahrblá postava starce postupuje pomalým
krokem za svým posvátným dílem, trpce sevená ústa zdají se pemítati,

komu to as zasévá, zda doká se klas, žní. Postava urputn vystupuje

v popedí od lehce nartaného pozadí. Škoda, že obliej neproveden.
Posléze v leptu »Na lúkách«, nartl Úprka Vrbovanku, nesoucí sekám

jídlo a nápoj. Ovšem nejlepší ást pozadí, rozhled po lukách vojických,
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na leptu Úprkov mizí. Šohaj na koni jest jen pedbžná studie k jízd král.
Tvorba Bílkova nebyla posud dosti pochopena a z nepochopení vzniklo

nespravedlivé odsouzení. Ped dílem našeho mistra teba si uvdomiti jeho
vztah k umlecké tvorb a k podstat umleckého díla. Bílkovi není umní
úelem života, nýbrž prostedkem dosažení života. Jest myslitel, chtjící
život prožíti v pravd. Dílo jeho není umleckým tvoením dle vzor pi-
rozených, jest vyjádením myšlénky. Jest umním symbolu, modlitby. Spiri-

tualism jeho umní, na prvý ráz patrný, vyžaduje pohroužení v tytéž my-
šlénky, vyžaduje žíti týž duchovní život. asto mnohem více napovídá než
dlátem, rydlem provádí. Dílo jeho nelze kritisovati z bžných forem esteti-

kých, a ani tu se nevymyká umleckému popisu po stránce technické. Jest

to umní stavitel gotických kathedrál vysoko se pnoucích k stvoiteli.

Oddanost a síla duševního života jest patrná z každé rýhy a áry. Posuzovati
dílo a tvorbu Bílkovu, jest vykládati jeho hieratické myšlénky a tlumoiti
slovem, co podal výtvarnou technikou. Hledáme-li píiny tohoto vývoje
individuality Bílkovy, musíme zaboiti v jasný kraj jihoeský, kde myšlénka
náboženské oisty, hlásaná Husem a Chelickým, zapustila nejdíve své
mohutné koeny a nejdéle petrvala píliv pevrat pozdjších. Krajina
istá, neporušená jest zdrojem duší hluboce založených, duší Bílkov nej-

píbuznjších. Vrozená mystika vypuela v dílo umlecké, které, akoli
nese stopy náboženského zanícení a osobitost gotického hloubatele, formou
jest novodobé.

Bílek pvodn chtl se vnovati malíství, pro vadu však zrakovou pešel
na studiích pípravných k sochaství. Jeho láska ke kresb projevila se

formou grafickou, leptem, devorytem a litografií. Pi všech dílech vždy
do popedí vystupuje plastická stránka a obrysy sochaské. Když pomi-
neme lepty, které mén vyhovly svou drobnou linií grandiosnímu jeho
pojetí, pozorujeme, že vtšinu jeho dl grafických zaujímá devoezba.
Užívám úmysln tohoto slova, nebo jeho devoryty zcela se vymykají
našim moderním devorytm, spadajícím v obor reprodukních kopií.

V listech Bílkových pevládá rázná linie osobitých kivek. Jest v nich i po
stránce obsahové i formové nco píbuzného s primitivy a malými mistry
nmeckého devorytectví. I je vábily legendy ze života svtc, martyria
a zvlášt tajemné obrazy apokalypsy. Kde jejich dílo koní, tam navazuje
dílo Bílkovo, ada grandiosních postav osob starozákonních prorok, ue-
ník, zahajuje cyklus »Cesta« (vydaný v beznu 1909). Kreslené litografie

iní dojem devoryt. Základní myšlénka díla jest píbuzná všem cyklickým
prvkm dl Bílkových, prýštícím z náboženského pojetí cíl zdejšího života.

Píroda jest chrámem božím a nám teba stavti k tomuto všelidskému
chrámu pedsí v duši lidské. Pedsí v nás samých. Stoupání k této stavb
vyjádeno cyklem »Stavba budoucího chrámu v nás« (vyšlo v beznu 1908).
Mohutné desky nestaovaly k zachycení myšlének umlcových. Devoryty
rozmr neobvyklých v naší moderní grafické produkci vtlovaly mistrovy
pedstavy biblických inspirací. Básní v prose doprovází své umlecké vi-

diny a tenáe orientuje ve svém díle. Menší cyklus »Sv. Terezie* vnován
životu této svtice a líí její svtlý zjev zpsobem legendárním. Bohužel

28



nejvtší a každému nejpístupnjší zamýšlený cyklus »Kížové cesty« zstal

pouze torsem o jediném listu. K celkovým tmto publikacím radí se ješté

iitografické illustrace básní A. Beziny »Ruce«. I zde pevládá monumen-
tální rys plastických dl Bílkových a myslická snivost básníkova. adu
devoryt a litografií teba doplniti nkterými listy jednotlivými obsahem
ovšem stále se pimykající k cyklm uvedeným i adu illustrací v Novém
Život, Moderní revui a v Meditacích. Charakter díla Bílkova jest vždy
patrný a osobitý, silná linie, sujety sochaských prací, architektury klassi-

ckých koncepcí pevládají jeho grafickým dílem. Po stránce technické

ovládá svj materiál dokonale a jest v naší moderní grafice pedním repre-

sentatem eského devorytu.
Jediným žákem v devorytu sochae Bílka jest Emil Pacovský, kterého

stejný náboženský sklon a náboženské sujety poutají k jeho uiteli. Prací

Pacovského jest posud nemnoho. Od prací uitele na prvý pohled liší se

hojnjším užíváním rydla, pod nímž dostane drobnjší detaily a více tma-

vjších ploch, než pi devorytu silnji nožem vybraném. Vtšina devo-
ryt E. Pacovského, menšího formátu byla otištna jako pílohy asopisu
»Meditace«. Byly to devoryty: »Sv. Jií«, »Sv. František z Assisi«, »Sva-

tební cesta« (k tomu náhodou pipojena báse Old. Novotného) a ada
drobných ornamentálních a dekorativních linek a výplní. Z neotištných
devoryt »Sv. Hubert« a »Pastý« ukazují již vtší pokroky, zejména
»Pastý« dobrým pojetím grafickým snaží se vyjáditi dlouhé, tmavé stíny

zapadajícího slunce. Pacovský nedostoupil vlastní výraznosti svých kreseb,

než devoryty jeho na práce poátené mají vysplou již techniku. V primi-

tivním vyjadování mystických záhad oblibuje si Josef Váchal, nehledá

však ešení náboženských prvk jako to iní Bílek, jeho mystika jest rázu

okkultního a magického. eší pomr záhrobních svt, spirituelních vidní
a pojm abstraktních. Tím vysvtlíme i jeho zpsob práce, kde vrací se

k naivnímu pojetí starých primitiv. Váchalv primitivism hledí vyjáditi

nejjednodušší formou vci tžko chápatelné našemu realistickému nazírám'.

Jeho snaha zjednodušovati jde tak daleko i ve výbru nástroj, že tžko
uríme, co teba pipoísti k nedokonalosti techniky nebo rafinované pri-

mitivnosti. Již z pouhých názv lept tušíme celý jeho sklon díve na-

znaený. Jsou to Kathedrala, Astartina mše. erná magie. Mystik v pírod,
Seance, Po smrti. Svdomí, Mystická zahrada. Lepty psobily mu mnohem
více obtíží, než devoryt. V leptu chybla mu nutná prprava a studium

starých primitiv, by poznal výsledky jejich snah a method vyjadovacích.

Tím spíše se mu to podailo v devorytu, který strukturou ar jest výraz-

njší a ve zpracování pomalejší, takže možno pi práci ješt pokraovati
na utváení definitivní myšlénky. Cykly seskupené v knihy: »Vidní sedmera
dn a planet«, »Slavík svatého Bonaventury« i jednotlivé listy »Stesk«,

»Salome«, »erná mše«, »Zaklína«, »Spánek«, »Námsíník« oddlují jeho

tvorbu od obvyklých forem a symbolisací sledují gotické prvky devoryt
Bílkových.

Akcentuje-li Bílek primitivismem výrazové formy výraz myšlenky, hledá

Váchal výraz pro myšlenky abstraktní, eší záhady nadmyslné. Na jedné
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stran akcent myšlénky, na druhé stran touha po vyjádení tžko chápa-
telných pedstav. Oproti tomu neoprimitivism hlásá obrození formy. Jeho
snaha není reakní, jako byla praerafaelit, neoprimitismus chce stavti od
poátku. K tomu teba u umlce pedpokládati zažití impressionistických

method. Náš eský neoprimitivism nemá té vnitní povahy, té pesyce-
nosti barevné. Zde jest to návrat ke školám starých mistr nebo snaha
zstati souasníkem ve svtovém vývoji malíství. Tím mže nastati zne-

hodnocení formy a nepodáni skutenosti znailo by jen módní ctižádost

umlcovu. Z mladých našich umlc sleduje nové tyto cíle pouze A. Kubín.

Devoryty Kubínovy jsou píliš málo výrazný, než bychom je mohli pojí-

mati jako dležité dokumenty snah neoprimitivistických v grafice eské.
Dva jeho devoryty teba chápati jako pokusy, teprve pozdjší ukáží, co
toto reflexní skládání pojm po stránce výtvarnické pinese z obrodných
tendencí moderních. Je-li neoprivitivism jen prpravou k dalšímu vývoji,

jest v grafickém umní jedním z nejmén vyvinutých poátk na dráze ke

konenému vývoji. V primitivistické hnutí nesmíme však poítati nej-

novjší devoryty J. Kysely, kterými ozdobil knižní vydání Dvoákova dra-

matu »Král Václav rV.« Touha, pipodobiti se archaeistickou formou k sta-

roeské mluv jednajících osob, vyznla píliš neúpln. Nelze tvoiti my-
šlenkov a souhlasn s názory dob minulých. Devoryty ukazují sice vy-

splou dovednost technickou, ale nedosahují výrazové techniky mistr
karetních ani nemají citového pochopení lidových obrázk století osm-
náctého. Násilné tvoení struktury linií, prvk primitivních pokazilo jindy

tak jednoduchou stylisaci umlcovu, která mnoho nového pinesla po
stránce dekorativní do výzdoby našich obálek knižních a linek záhlav-

ních.

Grafika Antonína Brunnera jest rázu ist dekorativního a velmi dobe
uplatnila se pi výzdob typografické. Jeho pokusy o samostatné listy, beze

vztah dekoraních, zstaly skryty zrakm veejnosti, ale jeho origineln

kreslené ilustrace mnoho napovídají o jeho prostém a bitkém podání ná-

lady. Dekoraní smysl pro uplatnní grafických výplní a stylisaci devo-
ryt ve smyslu barevných skvrn pstuje Minka Podhajská. Devoryty její,

a již v obvyklém provádní našem nebo v provedení japonském, jsou

vlastn jednoduché plošné obrázky, urené pro výzdobu stn dtských
pokoj. Svou bohatou barvitostí, výbrem sujet na p.: »Dti a pes«,

»U ptáníka«, »Boj s drakem«, »Husy«, »Myši«, »Ryby«, »Motýli«, nejsou

rozumovým ešením nálad, spíše jen silhouetovým zachycením barevných
ploch. V tom smru nejlepší jest devoryt »Veerní slavnost«, stylisovaná

nálada svtelných kontrast. Vtšinu však jejího dekoraního smyslu zabírá

láska k dtským hrakám a k vytvoení nových podmínek dtského hu-

moru. Rada patronovaných cykl obrázkových ukazuje budoucí cestu de-
voryt si. M. Podhajské. Hledá obliby dtí a získává tím i zájmu našeho.

Stylistické stránky devoryt povšimnul si též i B. Jaronk, než jeho

devoryty zaujímají ojedinlé místo v eské grafice. Dílo jeho podmínno
životem plným zmn a dychtícím stále po novém. Po pedbžných studiích

na ezbáské škole pracoval v rzných velkomstech jako dekorativní
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ezbár. Po tináctiletém pobytu v dílnách emeslných pijal místo malíe
portrét v akvarelu a pastelu u dvorního fotografa v Budapešti. Pozdji se

vnoval zcela malíství. V tchto oborech nabyl potebných zruností pro
své grafické dílo. Zjemnlý malíský posteh pro barevný kolorit, ješt více

kultivovaný delším pobytem v Orient a náležitá zrunost emeslná ve
zpracování deva, jsou základní podmínky jeho barevných devoryt.
K tomu pistupuje vervní láska k rodnému kraji valašskému. Své grafické

poátky vykládá sám takto: »Ped 8 asi lety poteboval jsem pro jednu svou
kollektivní výstavu plakát, který ml sice být umlecký, ale laciný. Nkolik
selských valašských devoryt a špalík, které jsem choval ve svých
sbírkách lidového umní, vnuklo mn myšlénku: vyrýti plakát ve devo-
rytu. Jako bývalý devoezbá jsem pece uml ve dev rýt. Vyryl jsem
tedy plakát do lípového špalku, dvoubarevný a práce tato mne velmi upou-
tala. Ani jsem nevdl, jak ryjí xylografové — mn stail prastarý jedno-

duchý zpsob.« Ovšem opouští naivitu lidových a kramáských štok
a tvoí barevnou dekoraci, silných linií. Devoryty Jarokovy naprosto
nutno posuzovati jako nástnnou ozdobu, tak jsou komponovány, tak vy-

tvoeny. Nejsou tvoeny pro výzdobu knižní, ani do map, jejich velikost

kolísá mezi rozmry 63 X 55 cm. Zaal svou techniku dvoubarevným pla-

kátem a nyní pracuje na devorytech šesti až osmibarevných. Základní

barva jest mu tónovaný papír, na který tiskne svtla pastosn blobou. Pi
své snaze o dekorativnost peuje i o trvanlivost materiálu, aby vzdoroval
úinkm prudkých svtelných paprsk. Sám si papíry své v papírn tónuje

a zkouší jejich trvanlivost; tak i staí misti z jednoduchých základních pro-

stedk pipravovali si své výtvarnické poteby. Dnes umlec výtvarný
omezuje po vtšin své technické práce na pípravu co nejmenší, u obchod-
níka kupuje vše do detailu hotové, jen plátno, desku pokr>'ti umleckým
výtvorem. Poslední léta Jaronk žije v rodném kraji valašském, ve Velkém
Meziíí a nyní v Rožnov. Odsud také bere motivy svých dekorativních

devoryt. Malé hornické msto Štramberk dominuje v prvních jeho listech.

Drobné, ubohé, domeky, šindely a došky pokryté, prosvítající za chudou
zelení ovocných strom a nad tím vévodící Štramberská Trúba, zbytek

bývalého feudálního hradu, to vše tvoí sujet »Ulice ve Štramberku* jeho

prvního svérázného devorytu v osmi barvách. Ped tím vytvoené plakáty

dvou souborných vlastních výstav a devoryt »Letní veer«, tištný na
bílém papíe, jsou ukazovateli cesty k vrcholné umlcov met, kteréžto

dosahuje Štramberskou ulicí. Msteko Štramberk zaujalo umlce ješt na
následujícím list celkovým pohledem. Na to odklání se k jednotlivým vý-
razným chatám valašským a ezbou zobrazuje barevnou jejich tvánost.

Drobné chaty, s vysokými devnými štíty, širokých pavlaí; zahrádky se

skupením bizarních, lidov komponovaných velín, rozsochaté stromy,

plné žlutých list neb rašících pupenc; luní kvty, bohatých barev, tvoí
základní motiv jeho hotových devoryt: Valašské úly, Velín v kvtnu,
i pipravovaných návrh k dalším grafickým pracím. Barevná nálada kra-

jiny pln vystižena vhodn zladnou hamonií barev, kteréž obepíná kresba
silných rázných linií. Obraz není však stylisován.
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Tžišt innosti Jaroslava Bendy položil bych v tisk z linolea, nebo
poslední dílo »Františkánský klášter v Dubrovníku«, zastínilo veškeré

jeho dívjší práce leptané i litografované. Nejprve pihlásil se mezi
ctitele Staré Prahy tybarevnou litografií »Žatecká ulice«, potom vytvoil

lepty »Letní jitro«, »Valašská chalupa« a adu menších litografií. Linoleum
jest Bendovi rovnocenným surrogátem za devo, zpracovává je stejným zp-
sobem, ovšem dle poddajnosti materiálu mnohem snadnji. Jest také jedi-

ným naším umlcem, který zdárn a umlecky ovládá tuto techniku mo-
derní.

Moderní eská grafika oživila i staré methody illustraní. Nebyl to však
návrat, úpadek. Dnešní umlec neprovádí jen návrhy autorovy, ale tvoí
sám cyklus lept, devoryt na totéž thema, myšlenku, kterou básník spra-

coval literárn. Nezávislé, dle svých možností a dle zpracování materiálu

tvoí oba. Tím pojetí jejich se prohlubuje a myšlenka základní dostává
vtší plasticity.

Mezi prvm' grafiky illustratory vstoupil Fr. Kupka devoryty k Šalamou-
nov »Písni písní«, vyšlé v pekladu Jeana de Bonnefon. Hned z poátku
vtšina innosti Kupkovy smovala k cyklm. Tak vznikly jeho revolty

svobodného pesvdení a série kreseb »Peníze«, »Náboženství« a »Mír«.

V první jeho souborné výstav v Praze r. 1906 byly vystaveny i nkteré
ojedinlé lepty: »arodjník«, »Vzdor«, »Cesta ticha«, karikatury lží spo-

leenských a skeptická rozjímání o významu života. Malý lept, myšleny
jako menu domácí pátelské veee, ukazuje již pechod k jeho vtším
dílm illustraním, kdež opouští vyhranné stanovisko odporu proti pokry-

teckým ádm spolenosti a tvoí umní pro jeho krásu, jsa inspirován my-
šlenkou básníkovou. Erotinost básn Šalamounovy v úprav Bonnefono-
v pivedla Kupku k postavám, plným života, silné touhy, beze všech pe-
tváek a falešného studu. Umlec miluje zdravá, krásná tla a devoryty
jeho vystupují plastickou hodnotou. V druhém díle, které Kupka po stránce

umlecké doplnil adou lept, akvafort jest stará poesie dob antických, po
stránce jazykové a veršové zmodernisována Lecoutem de Lisle, urila smr
bližší dívjším reformatorským snahám umlcovým. Pojem vcné rovno-
váhy, vyrovnávající zpupnost mocných, osudovost zloinné vášn daly

mnoho sujet rydlu Kupkovu. Jemné lepty sesílené akvatintou ploch do-

be volených kontrast svtelných pedstavují nám onu známou báji o za-

bití Aigista, potrestání Klytaimnestry a jásot Elektry. Životné postavy
prodchnuté touhou po plném vyžití, jejich zápasy, tla shroucená utrpe-

ním, vše to líí Kupka jemnými a pozornými tahy jehly leptací. Illustrace

samy již dostaí k pochopení celého sujetu básnického. Virtuosní kresba,

jemná technika a podrobná znalost ženských akt i temperament pímého
odprce všeho tajemného staví Kupku na pední místo v eské grafice

moderní.
Fr. Kobliha vystoupil jako illustrator jemných subtilných básní svými

devoryty, které pozdji vydal v samostatných cyklech. Neteba mu textu,

cykly jeho jsou samostatné, nezávislé na podání básnickém. Jako umlec
utrpení skrytého a bolesti ženy vytvoil cykly »Pozd k ránu«, »Žena« a
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»Tristan«. Devoryty »Pozcl k ránu« jsou výtvarným doprovodem básní
K. Hlaváka a líí setmlou náladu krajiny neuritých rys za zsinalého
svitu bledého msíce; krajina jest oživena bledými stíny, základním to prv-

kem všech jeho devoryt. Zlákaná duše básníkova bloudí kol postíbené
eky a tichý, hluboký doprovod violy jej doprovází. Za noci beznové vidl
básník jarní slavnost nžných pastýek a nyní k ránu zahradou se vrací,

jde bez bázn za chrty bílými, a nebezpeí na nho íhá. Postava dívky
dívající se v zarostlý park, kde opalisuje zlatý plíšek vyšlého msíce. Tichá
noc pobežní ozáena velkým msícem, prokukujícím kmeny štíhlých stro-

m. Dívka pišla loudavým krokem z píkop Kastelu až pozd k ránu. Dva
hlasy, proucí se, znjí do tiché noci, hlas hluboký, chtjící ano, druhý báz-
livý, odpírající tiše ne. Za sešeelého rána ustrašení milenci se vracejí!

Pízrak stín vtrných mlýn se hrouží v dálce. Tak asi by znl slabý vý-
klad tohoto cyklu, který dbá niterného vyvolání nálady více než djovosti
obsahu. Podobn i »Tristan« jest zachycení subtilní nálady a bolu dvou
milenc. Jest to zmodernisování staré báje v dnešním utrpení. Velké hoe
ženy, plynoucí z poznání hluboké lásky, jest thematem tém vtšiny list
Koblihových. Samostatný cyklus vnovaný »Žen«, propadl státní censue,
nepoznali jsme tudíž onch jemných nuancí a záchvv umlcova nitra

Y tomto cyklu.

Kobliha má svou vlastní osobitou techniku dlení svtel od neproniknu-
telné erni devorytu. Nemá pedchdc ani vzor. Sám dopracoval se

nynjšího mohutného sebeovládání umleckého a náležitého vymezování
prvk erných a bílých ploch. K tomu pistupuje zmínná již psychická
stránka a hluboký cit pro duši ženy, ženy slabé, milující nezmrnou, trpkou
láskou svého reka.

Básník a malí. To jsou navzájem prolínající se složky psychického umní
Karla Hlaváka i jeho krátkého a bolestného života. Nemnohé jeho po-
kusy o vyjádení subtilních záchvv duše trpící, avšak duše bohaté my-
šlenkovými zdroji. To, co se nám zachovalo, jsou to vlastn poátky a zejm
vidíme technické nedostatky. V mnohém vzponrunáte na Ropse a Sattlera.

Lepty chtl doplniti báse, byl více literární. Nebyl realistním podavatelem
podnt básnických. Nkolik jeho lept ku »Mstivé Kantilen«, ukazuje
pes všechnu technickou nedokonalost duchaplného tvrce. V leptavém
portraitu Arnošta Procházky (pro album »Prostibolo duše«) nedbá jen vnjší
podoby, podává více než pouhou podobiznu. Je to pokus o zobrazení od-
lesku niterního života. asto sahá ke karikatue a jediným pekresleným
rysem podává základ drtivé reality, které by se byl tak rád vzdálil. V poát-
cích Hlavákových byla síla umlce, hledajícího prostedky pro vyjádení
psychické mohutnosti, chtl vždy více podati, než co vidl pouhým okem.
Též po stránce technické zkoušel rzné techniky grafické a byl jediným
z našich moderních grafik, který se pokoušel oživiti starý, pracný mdi-
ryt, od starých mistr tak dokonale ovládaný. Než nedošel svého cíle, zá-

kená choroba podlomila slibný talent, a dílo Hlavákovo zstalo torsem
a pouze slibným zaátkem.

K výtu jednotlivých skupin dle rzných smr, rozdlených dle lát-
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kového omezení pipojuji nkolik dat o grafice un\lc, kterých nemohu
piaditi k dívjším celkm. Zpsob práce pointe sche. H. Emingerové a

K. Myslbeka, jakož i litografie L. Vacátka, ipery a Béma, autodidaktické

pokusy VI. Róhlinga, bizarie list Jana Kohlera vyžadují zvláštní kapitoly.

Drobné hlaviky dtské »Divky v zahrad« (IQ03), »Studie dtí« (1905),
provedené oblou jehlou a jen v málo otiscích rozšíené, psobí jemným
zachycením nhy tváí jako drobné portraity na slonové kosti. Drobnost
detail a pozorn vedená linie jehly naznauje nevysplé rysy dtské. Ze
starších leptaných portrait H. Emingrové jest nejznámjší podobizna ma-
líe K. Javrka, výrazných, hlubokých linií. V této podobizn vystupuje
trochu idealisace, která v pozdjších hlavikách dtských dobe se uplat-

uje. Slenino métier zstalo ponejvíce pointe sche, v nmž dociluje vyni-

kající jemnosti a nejvíce se pibližuje zrnu pastelového prášku, kterého tak

ráda užívá pi svých portraitech.

K. Myslbek (vystupoval pode jménem Fr. Voves) maluje postavy složi-

tých forem, vybrané z vrstev proletáských, jsou bu hrzou shroucené,
upracované nebo stáím sešlé. »erný pierrot«, provedený oblou jehlou,

i »Neštstí« jsou obdobou jeho olejomaleb. V prvých svých listech »V cir-

ku« a »Dáma« ješt leptá, v dalších však již hledá vlastní zpsob techniky
a tvoí díla s výrazem skulptur, ale díla promyšlená a životem vnitním
psobivá.
Ojedinlé listy litografované vydali Ivan ipera a R. Bém. iperv list

»Ped zrcadlem*, studie aktu a obdoba olejových studií umlcových stojí

na stejné výši s ostatními jeho malbami. Realisace vyhublých forem mo-
delu a svtelný dojem jsou obsahem této jediné litografie. Tím více však
tžíme z jeho dekorativního smyslu na litografovaných plakátech. Litogra-

fie »Hlava Kristova« od R. Béma jest více akademická práce mladého ta-

lentu formy dbajícího, bez zvláštní ješt tvánosti. Melancholická citovost

s náboženským výkladem zachycena sklonem zmuené hlavy. Rovnž n-
kolik litografií L. Vacátka jest spíše pedbžnými skizzami jeho vtších
maleb a plastik. Nejvíce se odlišují litografie: »V íjnu«, »U Domažlic«.

Vlád. Rohling pvodn se vyuil devorytectví a tím si vysvtlíme pe-
vahu jeho devoryt nad lepty po stránce umlecké. V leptu jest autodidakt

a mnohý list jest jen výsledkem jeho s láskou provádných pokus tech-

nických. Z prací Róhlingových vyniká dvoubarevný portrait a studie žen-
ského aktu v pírod »V let«, vícebarevný devoryt.

Listy Jana Kohlera jsou málo komu známy, jsouce ureny jako bibeloty

ruky pátelské pro mapy umlcových známých. Jsou to vzpomínky z cest

(Sotto il ponte di Rialto), fantasie (cyklus »0 bláznovi*, »Kytarista«, »Ma-
lichernosti«, »Jelen«, »Tanec«:), podobizny drahých osob (Portrait matky).
Práce spíše pro oddech od namáhavého provádní sgrafit a fresek, touha
po vyžití jemných sn, které nesnesou rozmrných mítek. Síla linie, bi-

zarrnost vtšiny sujet staví grafické dílo Kohlerovo v eské grafice na
místo ojedinlé, samostatné provedením a pojetím.

Ve své malé monografii o moderní eské grafice podávám pouze n-
kolik informativních kapitol, asto jen pouze registrujících grafické výtvory
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a hledících získati zájem a lásku pro eská díla grafická, mnohdy v cizin
dávno pochopená. Máme svou vlastní, svérázné eskou grafiku, ale ne-
máme obecenstva, které by dovedlo pochopiti její význam a její cíle. Sí-
ková, tíbarevná reprodukce u nás posud má platnost umleckého díla a

nikoliv pouze jako pomcky typografické, pomcky osvžení pamti na
obraz jednou spatený. Grafika není umní, které chce psobiti na massy,
mluví k úzkému kroužku milovník. Již omezený poet výtisk na to uka-
zuje. Než u nás není ani tchto ctitel a listy zstávají umlci v atelieru,

jako dkaz nepochopení práce grafické.

eská moderní grafika není omezena jen na jediný druh odvtví techni-

ckého. Pstuje všechny druhy technik a výsledky její možno zíti i v um-
leckém plakátu. U nás Alf. Mucha, Arnošt Hofbauer snaží se plakátové
umní litografií osvžiti a povznésti.

Umlc grafik jest píliš mnoho, nelze pesn vymeziti jednotlivé sku-

piny, nebo asto umlec pracuje v rzných technikách a sujetech. Rozhod-
n nelze omezovati a rozdlovati umlce ve skupiny dle technik grafických
na oddíly devoryt, mdiryt a litografie. Tím charakteristika umlecké in-
nosti jediného umlce byla by roztíštna a asto by o nkterém míst bylo
promlouváno na tech rzných místech. Rovnž nepopisuji všech list kaž-

dého umlce, tím by monografie vzrostla na obsáhlý katalog. Podávám jen

strunou charakteristiku, uvádím význanjší listy a hledím vypátrati cel-

kové podmínky.
V souasné dob grafika poznovu zase vychová umlce, kteí by se vy-

rovnali umlcm ciziny a v zemi, která kdysi dala svtu lepty HoUarovy,
vzniknou listy grafické hodnoty svtové. Uznání ciziny již tu namnoze je,

jen ješt teba eského obecenstva, rozumjícího dílm grafickým.

TECHNICKÉ A BIOGRAFICKÉ POZNÁMKY.
Charakter moderního devorytu jest bUžší devorytm doby Diirrerovy než devo-

rytm zpsobu Bewickovu, kterými do nedávná byly naše illustrované hsty zaplavo-

vány. Souasný umlec více pracuje nožíky, než rycUem, plochy pak nepepluje rov-

nobžným šraiováním na oznaení polostínu. V moderním devorytu pevládá tech-

nika konstrast erných a bílých ploch.

V grafice, která užívá kovového materiálu, pevládá touha po zjednodušení tech-

nické práce umlcovy: Starého, namáhavého mdirytu, kdy umlec pracn do mdné
desky vrýval áry, linie, plošky, aby vyplnny tiskaskou erní, daly otisk na papíe,
již se zcela neužívá a moderní umlec hledá zdokonalení leptacích zpsob, kde ky-

selina pejímá vtšinu mechanického zpracování. Dnes jest lept základem všech mo-
derních zpsob. Umlec vezme hladce vyleštnou desku, z isté mdi, pokryje ji

leptacín\ krytem, smíšeninou asfaltu, pr>'skyice a vosku. Tento kryt jest bu pevný,

mkký, mastný, zrrutý nebo tekutý. Dle toho pak rozeznáváme rzné techniky leptu.

Na jednoduchý lept užívá se krytu pevného nebo tekutého tím zpsobem, že deska
mdná povlee se jen slabou vrstvou tohoto krytu. Když kryt leptací dostaten za-

schne, kouem se po celé ploše zaemí a umlec mže zakresliti svou komposici.

Kresba ve vrstv krytu provádí se leptací jehlou takto: umlec nanese si rozmry,
obrysy kresby, bu jemn bílou kídou, bez porušení povrchu, nebo pomocí dírko-

vané pausy, zaprášené bílým práškem. Potom teprve leptací jehlou odrývá jednodivé
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linie a plošky, až vybere veškerý asfalt v místech kresby, takže povrch desky jes'

v tch místech bez povlaku asfaltového. Leptání provédí se rozlinými kyselinami

anebo jejich roztoky. Kyselina nechá se psobiti tak dlouho až vyžere v desce mdné
ary a linie obrazu do potebné hloubky. Když potom odstraníme ostatní kryt obdr-

žíme desku, jejíž povrch jest zbrázdn arami do hloubky vrytými. Odtud souborný
název tisk z hloubky (en creux, Tiefdruck), nebo obraz dostaneme tehdy, když vhlou-

bené áry vyplníme tiskaskou erní a ostatní hladký povrch desky oteme a pak er
z ryh pitisknutým papírem vyssajeme. To je princip jednoduchého leptu. Lept takto

provedený má vzhled kresby, která má barvu linií vysoce nanesenou na papír, nikoliv

vtisknutou jako pi devorytu.
Zpsob jednoduchého leptu linealního jest tvrdých a ostrých ar. Proto užívá se

astji jiných technik, které hlavn záleží na píprav podkladu a zpsobu kresby.

Zpsob »Vemis moux« užívá mkkého, mastného krytu, jehož hlavní souástka jest

mastnota, která netvrdne. Na desku slab potaženou mkkým, nestvrdlým krytem
položí umlec ssavý papír nebo hedvábnou látku, kterou válekem jemn pitiskne.

A kreslí mkkými tužkami na látku, která ke krytu v místech doteku pevn pilne.

Po sejmutí látky pilnutá místa se s desky odtrhnou, kdežto ostatní kryt zstane.
Deska ochrání se ped leptající kyselinou podobn jako u leptu jednoduchého. áry
vernis moux nesou strukturu piložené látky a jsou pletivem látky, strukturou papíru
perývány, okraj neostrých.

Oproti tomu akvatinta vyznauje se zrnem. Zrna akvatinty docílíme jemným nebo
hrubším poprášením isté desky jednostejn rozmlnným práškem asfaltovým a ten

potom zahátím na desku pipeeme. Kyselina psobí pouze mezi jednotlivými zrny,

tekami a ploškami a v místech, kde umlec pipeená zrnka s desky odstranil nebo
šttcem vymyl. Rzn velikým zrnem a postupným leptáním grafický umlec mže
docíliti zdánliv polostín akvatinty.

K tmto zpsobm leptacím pistupují dva obtížnjší runí druhy: manýra škra-

bací (mezzo-tinto) a suchá jehla (pointe sche). Mezzo-tinto užívá desky kovové na
povrchu stejnomrn zdrsnné ocelovou kolébkou, opatenou hroty nebo smirkovým
pískem. Otisk takto pipravené desky byl by úpln erný, nebo barva zachytí se na
všech místech desky. Svtel a polostín umlec obdrží vyhlazením jednotlivých plo-

šek ocelovýnú noži. Suchá jehla jest vlastn obdobou mdirytu. Umlec vyrývá oce-
lovou jehlou nebo diamantem obraz v desku. Drsné kraje brázd nechává na desce
a tak docílí sametových okraj liruí.

Moderní grafika užívá tchto druh ojedinle i rzn kombinovaných. Barevný
lept vzniká tiskem z rzných desek vždy pro jednu barvu urených nebo z desky
jedné, která se napouští nkolika barvami (srv. odstavec o Šimonovi). Rozliné ko-
rektury na hotové desce puncem, ruletkou, muletkou, vykrývání míst, postupné leptání

dává umlci možnost nejrozmanitjších provedení a vyjádení. Srv.: Ziegler W., Die
Technicken des Tiefdruckes. Halle a S. 1901.

ADÁMEK RUDOLF, nar. 1882 v Kutné Hoe, na akademii vunní byl v oddlení
prof. Fr. Ženíška.

BÁRTA JOSEF, nar. 1864 v Praze, byl žákem M. Pirnera a od r. 1896 proL
Jul. Maáka.

BÉM RUDOLF, nar. 13. dubna 1874 v Rabíne u Vodan. Na pražskou akademii
vstoupil r. 1893, byl .ákem prof. Sequense, na konec prof. Hynaise.

BENDA JAROSLAV, nar. 27. dubna 1882 v Praze, navštvoval státní umleckou
prmyslovou školu a malískou akademii v Praze.

BÍLEK FRANTIŠEK, nar. 6. listopadu 1872 v Chýnov u Tábora. Ježto trpí dako-
nismem, zanechal pvodních úmysl vnovati se malíství a vstoupil k prof. Jnjal-

bertovi v Paíži, kdež se uil sochaství.
BRAUNEROVÁ ZDEKA, nar. 1862 v Praze, dcera Dr. Fr. Braunera. Malíství

uila se u Chittusiho a v Paíži u Courtoise.
BRUNNER ANTONÍN, nar. 1881 na Kr. Vinohradech, byl žákem prof. Lišky

v Praze a prof. Laurence v Paíži.
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IPERA rVAN, nar. 1883 v Rakovníce, studoval pražskou akademii umní u Hy-
naise, potom akademii v Mnichov a v Paíži.

EMÍNGEROVÁ HELENA, nar. 1860 v Praze, prvním uitelem byl jí K. Javrek
a v Paíži Gust. Courtoise. Leptu se nauila u prof. Max. Dasio v Mnichové.

ENGELMuLLER FERD., nar. 23. prosince 1867 v Pruzo, studoval na pražské
akademii u Maáka. Leptu a kamenotisku uil se v nkterých atelierech mnichovských.

FIALA OSKAR, nar. 1860 v Praze, již jako gymnasista byl soukromým žákem
odborné školy »Fachschule«, která byla pemnna na c. k. umlecko-prmyslovou
školu. Pozdji studoval v Paíži.

HERVERT ANT., narodil se 1880 v Praze, po studiu pípravném pracoval v praž-
ských i cizozemských dílnách reprodukních.
HLAVÁEK KAREL, 1874 v Praze, 11. ervila 1898 v Libni, byl samouk.
HOFBAUER ARNOŠT, nar. 26. dubna 1869, studoval po tyi roky na státní

umlecko-prmyslové škole v Praze, absolvoval akademii umní, devorytu se uil
pod vedením Floriana v Paíži, devoezu u Henri Riviee tamtéž, leptání jej nauil
p. E. Karel.

HOFMANNOVA-STARÁ LUDMILA, navštvovala uml. prm. školu v Praze,

malískou akademii v Mnichov a leptati se uila u si. Heldrichové tamtéž.

HONSA JAN narodil se r. 1876 v Tisové u Vysokého Mýta. Studoval na pražské
al^ademii malíské ve speciální škole pro krajináství prof. J. Maáka od r. 1893. Za
dalším zdokonalením dlel njaký as v Paíži a v Mrúchov. Nyní žije v Bstovicích
u Chocn.

JANSA VÁCLAV, nar. 1859 v Rovné, studoval akademii umní v Praze za Lhoty
a potom ve Vídni.
JARONK BOHUMÍR, nar. ve Zlín 1866, jest autodidaktem a byl pvodn vy-

uen ezbáství. Po tináct let pracoval v rzných velkomstech v umleckém pr-
myslu, na konec jako malí portrait v akvarellu a pastellu u dvorního fotografa v
Budapešti. Nyní žije na Valašsku. Srv. Mádl K. B., Bohumír Jaronk. Die Graphischen
Kiinste. XXXI. 1908, str. 29-33.

JIRÁNEK MILOŠ, nar. se 19. listopadu 1875, studoval malískou akademii v Praze
ve škole prof. Hynaise. Grafice se uil u Oscara Gráfa v Mnichov r. 1908.
KALVODA ALOIS, 1875 ve Šlapanicích vi Brna, malískou akademii absolvoval

u prof. Maáka.
KAREL EDUARD, nar. 20. L 1861. ve Smiicích, nejprve se uil zámenictví, potom

podporou Umlecké Besedy navštvoval odbornou školu zlatnickou v Praze. Když
r. 1880 prohlížel zlatnickou školu editel dvorního musea ve Vídni Eitelberger, zalíbil

si mladého rytce a uinil mu nabídku, by vstoupil do speciální tídy leptu prof. W.
Ungra na uml. prm. škole ve Vídni. Podporou V. Lanny odebral se do Vídn a
vedle školy Ungrovy absolvoval specialku pro devoryt prof. W. Hechta. Jako rytec
pracoval pro dílo korurmího prince Rudolfa »Die ost. ungar. Monarchie im Wort und
Bild«. Ježto v letech devadesátých illustraní rytectví ustoupilo fotomechanickým re-

produkcím, vtšina rytc hledala jiného zamstnání. G. Karel vstoupil do reproduk-
ního ústavu Jana Vilíma a se závodem pešel do grafické spolenosti Unie. íii
oddlení tisku z hloubky a asto mladí umlci hledají u nho prvního pouení v tech-
nických pekážkách.

KAŠPAR ADOLF, narodil se 27. prosince 1877 v Bludov u Mor. Šumperka.
V leptu jest autodidakt.

KOBLIHA FR., nar. 1877 v Praze, absolvoval pražskou akademii umní ve škole
Fr. Ženíška.

KOHLER JAN, nar. 9. února 1873 v Brn, po grymnasijní maturit navštvoval
státní uml.-prm. školu a specialku prof. Fr. Ženíška na akademii umní v Praze.
KONPEK JAN, narodil se 1883 v Ml. Boleslavi, studoval reálné gymnasium v

Praze, v Kemencové ulici, architekturu na techice a nyní psobí na uml. prmyslové
škole v Plzni.

ICUBIN JAROSLAV, nar. 17. února 1886 v Praze, po gymnasialních studiích pe-
šel na akademii umní v Praze a do r. 1908 byl u Maxe Pirnera.

KUPKA FRANTIŠEK, nar. 22. zái 1871 v Dobrušce, studoval na pražské malíské
akademii. Nyní žije v Paíži.
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LOLEK STANISLAV, nar. 13. Ustopadu 1873 v Palonín na Morav, studoval
nižší reálku v Prostjov, lesnickou školu v Písku, akademii umni v Praze u proi.

Maráka a Ottenfelda. Grafice se uil u Wolfa a Heinemana v Mnichov.
MAJER ANT., narodil se r. 1882 na Žižkov a pražskou malískou akademii ab-

solvoval u proí. H. Schweigra.
MALÝ PAVEL F., nar. 29. ervna 1882 v Pardubicích, studoval nižší reálku v

Praze, pípravku malíské akademie tamtéž a delší as byl žákem vídeského kraji-

náe proessora Fr. Hlaváka.
MAÁK JULIUS EDV., 29. bezr.a 1835 v Litomyšli — 9. íjna 1899. R. 1887

byl povolán na pražskou akademii umní. Srv. K. B. Mádl, Maákovy lepty. Volné
Smry. W. T900, str. 18—9.

M/SLBEK KAREL (pseud. Fr. Voves), nar. 1874 v Praze, studoval moderní filo-

logii na urúversit a psobí jako professor na reélce v Praze. V grafice jest autodidakt.
PACOVSKÝ EMIL, narodil se r. 1878 v Uhl. Janovicích, studoval na malíské

akademii v Praze a v Mnichov. V devorytu pracuje od r. 1909.
PODHAJSKÁ MINKA, nar. 1881 ve Vídni, tamtéž stále žije i umleckou výchovu

prodlala u L. Michalka, A. Boehma a devorytu se nauila u Fr. Kóniga.
PORKET ANTONÍN, narodil se 5. kvtna 1883 v Chebu. Studoval na pražské

malíské akademii, rok v Mnichov a píd roku v Paíži. R. 1910 vydal album Starý
Beroun, obsahující 19 lept a 6 litografií. Srv. Katalog výstavy, poádané v srpnu
1910 v Beroun.

PREiSSIG VOJTCH, nar. 31. er^'ence 1873 ve Svtci u Teplice v echách, ab-
solvoval vyšší reálku a r. 1892 vstoupil do státní uml. prm. školy, kdež byl v od-
dlení Ohmarma, v Paíži se cviil v technice lept. Byl njaký as u Marolda a nyní
žije v Chicagu. Srv. F. S. eho, Vojtch Preissig. Pokroková Revue, IV. 1908, str.

693-7.
ROHLING VLÁD., nar. 23. kvtna 1878 v Praze, uil se devorytectví u J. Šimán

a na c. k. státní uml. prmyslové škole navštvoval oddlení K. Lišky a na akademii
speciaiku prof. Fr. Ženíška.
SCHWARZ VENDA, nar. 8. bezna 1883 v Praze, studoval pražskou akademii

pod vedením Ottenfelda, v Paíži u Cesbrona, v Mnichov se uil leptati u Fr. Heben-
barta.

SIÍRBEK JAROSLAV, nar. 7. ledna 1878 v Poniklé nad Jizerou, studoval reálku
v Jiín, malískou akademii ve škole Pimera a nyní jest ve specialce M. Švabinského.

STRIMPL LUDVÍK, nar. 18. Hstopadu 1880 v Praze.
STRETTI VIKTOR, nar. 7. dubna 1878 v Plaších u Plzn, studoval reálku, c. k.

uml. prm. školu a pobyl ti roky na akademii umní ve škole Fr. Ženíška. Studia
dokonil v Mnichov, kde navštvoval grafické oddleni C. Marra.

STRETTI-ZAMPONI JAROMÍR, nar. II. ervna 1882 v Plaších u Plzn, mladší
bratr Viktora, jest v grafice samouk.

ŠIMON Fr. T., nar. 13. kvtna 1877 v Železnici u Jiína ve mlýn, absolvoval
pražskou akademii umní u M. Pimera.

ŠTAFL OTAKAR, nar. 1884 v Nm. Brod, žák pražské akademie umni.
ŠVABINSKý MAX, nar. 17. záí 1873 v Kromíži, absolvoval pražskou akademii,

leptati se uil u prof. Maáka a hlavn u p. E. Karla. Srv. Max Dvoák, Von Mánes
zu Švabinský. Die graphischen Kunste XXVQ. 1904, str. 29—52.

ÚPRKA JÓZA, narodil se 25. íjna 1862 v Knždubu, jeho otec byl písmák. Stu-
doval v Praze u Lhoty, v Mnichov byli mu uiteli: Nicolaus Gysis a Otto Seitz. Od
r. 1898 ve svém domku v Hroznové Lhot.

VÁCHAL JOSEF, nar. 1884 v Milavi u Domažlic, navštvoval školu AI. Kalvody
a Rud. Béma a grafickou školu A. Herverta.
VONDROUŠ JAN C, narodil se 1884 v Chotusicích u áslav. R. 1893 se jeho

rodie vysthovali do Ameriky a tamtéž konal umlecká studia. Po tyi roky navšt-
voval školu Národní Akademie Umní v New Yorku, kdež též absolvoval tídu lepta-
skou pod vedením James D. Smillie. Nyní žije v Praze.

ZÍTEK LAD., 7. dubna 1886 v Sobslavi. Uil se u Herverta.



JULIUS MAÁK POTOK





J. BÁRTA ZA BOUE





ALOIS KALVODA LITOGRAFICKÁ STUDIE





T. F. SIMON DCERUŠKA EVA





T. F. SIMON OZDOBNy KVT





T. F. SIMON LESTACADE





MAX SVABINSKy PIETA





MAX SVABINSKY BASNIK SOVA





MAX SVABINSKY PARK





VIKTOR STRETTI DÁMA S BOA





r





ADOLF KAŠPAR VARHANÍK





ZDENKA BRAUNEROVA LINHARTSKÝ PLÁCEK





JAROMÍR STRETTI-ZAMPONI PALAIS SCHONBURG





A. PORKET ZE STARÉHO BEROUNA





ANT. HERVERT PED BOUI





'»fc-

r





NC Dolenský, Antonín

312 ií&....&riií J^ftsVfl aT"=-f^-'-

U

Robarts Library
DUE DÁTE:

June 6, 1992

FinesW

per day

—^o^uialc



INI

li;

'mí

i' li

li


